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Na podlagi 4, točke pod 1) ustavnega amandmaja 
XXXVII izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O POKOPALIŠČIH IN 
GROBOVIH BORCEV V TUJINI 

Razglaša se zakon o pokopališčih in grobovih bor- 
cev v tujmi, ki ga je sprejela Zvezna skupščina na se- 
ji Zbora narodov dne 17. maja 1973 in na seji Social- 
no-zdravstvenega zbora dne 23. maja 1973. 

PR št. 194. 
Beograd, 24. maja 1973. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Zvezne skupščine: 

Mijalko Todorović s r. 

ZAKON 

O POKOPALIŠČIH IN GROBOVIH BORCEV V 
TUJINI 

1. člen 
Da se ohrani spomin na žrtve, ki so jih dali na- 

rodi Jugoslavije v bojih za osvoboditev, in izkaže dolž- 
no spoštovanje padlim borcem, se pokopališča in gro- 
bovi borcev v tujini urejajo in vzdržujejo po tem za- 
konu. 

2. člen 
S pokopališči in grobovi borcev v tujini so po tem 

zakonu mišljena tamkajšnja pokopališča," grobovi, spo- 
minske kostnice, nagrobni spomeniki in druga nagrobna 
spominska znamenja borcev narodnoosvobodilne voj- 
ne, borcev iz prejšnjih vojn in Jugoslovanov vojnih 
ujetnikov, intemirancev in drugih žrtev sovražnikove- 
ga nasilja iz druge svetovne vojne in iz prejšnjih vojn. 

3. člen 
Pokopališča in grobove borcev v tujini je treba 

urejati in vzdrževati v skladu s krajevnimi navadami 
dn praviloma tako, kot so urejena in se vzdržujejo po- 
kopališča in grobovi borcev drugih držav, če ni z med- 
državnim sporazumom med zadevno državo in Socia- 
listično federativno republiko Jugoslavijo drugače do- 
ločeno. ' 

Za ureditev in vzdrževanje pokopališč in grobov 
borcev v tujini skrbita Zvezni sekretariat za delo in so- 

cialno politiko in Zvezni sekretariat za zunanje za- 
deve. 

4. člen 
O pokopališčih in grobovih borcev v tujini se vodi 

evidenca. 
Evidenco o pokopališčih in grobovih borcev v tuji- 

ni vodi Zvezni sekretariat za delo in socialno politiko. 

5. člen 
Sekretar za delo in socialno politiko predpiše v 

sporazumu z zveznim sekretarjem za zunanje zadeve, 
kako se urejajo in vzdržujejo pokopališča in grobovi 
borcev v tujini ter kako se o njih zbirajo podatki in 
vodi evidenca, kakor tudi medsebojna razmerja med 
Zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko in 
Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve v zvezi s 
skrbjo za vzdrževanje pokopališč in grobov ter način 
financiranja teh zadev. 

6. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati za- 

kon o pokopališčih borcev (»Uradni list FLRJ« št. 
52/61 in »Uradni list SFRJ« št. 9/65) tudi za pokopa- 
lišča in grobove borcev v tujini. 

7. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

390. 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o po- 
sebni davščini za izravnavo davčne obremenitve uvože- 
nega blaga (»Uradni list SFRJ« št. 22/68) in drugega 
odstavka 1. člena zakona o posebni taksi na uvoženo 
blago (»Uradni list SFRJ« št. 31/70) izdaja Zvezni iz- 
vršni svet. 

ODLOK 

O ODLOŽITVI PLAČILA POSEBNIH UVOZNIH DAV- 
ŠČIN ZA LADJE, KI SE ZAČNO GOSPODARSKO 
IZKORIŠČATI, PREDEN PRIDEJO CEZ CARINSKO 
CSTO, IN ZA LETALA Z NAJMANJ PETIMI POT- 
NIŠKIMI SEDEŽI, KI SO NAMENJENA ZA MEDNA- 

RODNI ZRAČNI promet 

1. Za ladje, ki se začno v smislu tretjega odstavka 
38. člena carinskega zakona (»Uradni list FLRJ« št. 
24/59 in 13/63 in »Uradni list SFRJ« št. 16/65, 15/67, 
30/68 in 32/70) gospodarsko izkoriščati, preden 
pridejo čez carinsko črto, in nastane zanje obveznost 
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plačila carine takrat, ko je dobljeno začasno dovoljenje 
za plovbo, in za ladje, ki se uvažajo za mednarodni 
morski transport, kakor tudi za letala z najmanj pe- 
timi potniškimi sedeži, ki so namenjena za mednarodni 
zračni promet, se bosta plačevali davščina za izravna- 
vo davčne obremenitve v znesku 30/o po odloku o bla- 
gu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo 
davčne obremenitve (.»Uradni list SFRJ« št. 23/68), in 
posebna taksa 20/o po odloku o določitvi blaga, za ka- 
tero se pri uvozu plačuje posebna taksa (»Uradni list 
SFRJ« št. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72, 20/72, 33/72, 
40/72, 51/72 in 70/72), postopoma s pobotanjem njunih 
obračunanih zneskov z zneskom, ki ga omenjene ladje 
in letala dosežejo iz naslova pravice do izvozne stimu- 
lacije, do njunega poravnanja skladno z 2. točko od- 
loka o določenih obveznicah in drugih vrednostnih 
papirjih, s katerimi se lahko plačujejo carina in dru- 
ge uvozne davščine (»Uradni list SFRJ» št. 30/72), 
najdalj pa v roku 36 mesecev od dneva, ko je nasta- 
la obveznost, njunega plačila. 

2. Ta odlok prihaja v poštev za vse zadeve, ki 
niso končane s pravnomočno odločbo. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ». 

R. p. št. 152. 
Beograd, 23. maja 1973. ' 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

391. 

Na podlagi 24. člena zakona o Zveznem izvršnem 
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 32/71 in 54/71) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI SLUŽ- 
BE ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA ZA MOBILIZA- 

CIJSKE PRIPRAVE 

1. V naslovu odloka o ustanovitvi službe Zveznega 
izvršnega sveta za mobilizacijske priprave (»Uradni 
list SFRJ« št 60/71) se beseda: »mobilizacijske« nado- 
mesti z besedo: »obrambne«. 

2. V prvem in drugem odstavku 1. točke se besedi: 
»mobilizacijske priprave« v različnih sklonih nadomes- 
tita z besedama: »obrambne priprave« v ustreznem 
sklonu. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 153. 
Beograd, 23. maja 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

392. 

Na podlagi 8.. člena zakona o Zveznem izvršnem 
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 32/71 in 54/71) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH POSLOVNIKA ZVEZNEGA IZVRŠ- 
NEGA SVETA 

1. V 24. členu poslovnika Zveznega izvršnega sveta 
(»Uradni list SFRJ« št. 33/72 in 7/73), se 7. točka spre- 
meni in se glasi: 

»7) komisijo za obrambne priprave zveznih orga- 
nov;«. 

2. Člen 31 se spremeni in se glasi: 
»Komisija za obrambne priprave zveznih organov 

obravnava vprašanja v zvezi z izdelavo vojne organi- 
zacije zveznih upravnih organov in zveznih organiza- 
cij, s pripravljanjem načrta Zveznega izvršnega sveta 
za obrambo ob neposredni vojni nevarnosti ali vojni 
in potrjevanjem obrambnih načrtov zveznih organov 
in organizacij, z zagotavljanjem materialnih in finanč- 
nih sredstev, ki so potrebna za izvršitev obrambnega 
načrta posameznih zveznih organov in organizacij, z 
usklajevanjem obrambnih načrtov zveznih organov 
in organizacij z načrti republiških in pokrajinskih or- 
ganov in organizacij, z določanjem osnov za priprave 
gospodarstva in družbenih služb za delovanje v vojni 
in z ukrepi, da se te priprave uskladijo, z organizacij- 
skimi in drugimi ukrepi za pripravljenost ob neposred- 
ni vojni nevarnosti in njihovim izvajanjem, kakor tu- 
di druga vprašanja iz pristojnosti sveta, ki se nanašajo 
na obrambne priprave za primer vojne, ter daje sve- 
tu o teh vprašanjih mnenje in predloge.« 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 154. 
Beograd, 23. maja 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

393. 

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o pre- 
hajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem pasu 
(»Uradni list SFRJ« št. 6/73) predpisuje zvezni sekre- 
tar za notranje zadeve v soglasju z zveznim sekretar- 
jem za promet in zveze 

PRAVI L NIK 

O OBMOČJIH IN OBJEKTIH, KI JIH OBSEGAJO 
MEJNI PREHODI ZA MEDNARODNI PROMET TER 

MEJNI PREHODI ZA OBMEJNI PROMET 

1. člen 
Območje mejnega prehoda obsega po tem pravil- 

niku prostor, ki je namenjen za kontrolo prehajanja 
čez državno mejo. 

Objekti, ki jih obsega mejni prehod, so po tem pra- 
vilniku stavbe, prostori in naprave, ki jih uporabljajo 
upravni organi in organizacije združenega dela, ki op- 
ravljajo svoje delo na območju mejnega prehoda. 



Četrtek, 31. maja 1973. URADNI LIST SFRJ Številka 29. — Stran 927. 

2. člen ■ 
Območje cestnega mejnega prehoda obsega pros- 

tor od državne meje v globino jugoslovanskega ozem- 
lja, na katerem so del javne ceste in prostor, zaznamo- 
van za ustavljanje in parkiranje vozil, ter stavbe, pro- 
stori in naprave, ki jih uporabljajo upravni organi in 
organizacije združenega dela, ki opravljajo svoje delo 
na območju tega mejnega prehoda. 

Na cestnih mejnih prehodih, na katerih so prosto- 
ri za parkiranje vozil ter stavbe, prostori in naprave, 
ki jih uporabljajo upravni organi in organizacije zdru- . 
ženega dela, ki opravljajo svoje delo na mejnem pre- 
hodu, manj kot 100 metrov oddaljeni od državne meje, 
obsega območje mejnega prehoda tudi javno cesto 100 
m od državne meje. 

3. člen 

Območje železniškega mejnega prehoda obsega pro- 
stor na mejni železniški postaji, na katerem so peroni 
in tiri, in velja za tako tisti čas, ko se tam mudijo vla- 
ki v mednarodnem prometu in obmejnem prometu. 

Objekti, ki jih obsega železniški mejni prehod, so 
prostori in naprave na peronu mejne železniške posta- 
je, ki jih uporabljajo upravni organi in organizacije 
združenega dela, ki opravljajo svoje delo na območju 
tega mejnega prehoda. 

4 člen 
Območje mejnega prehoda na javnem letališču, 

odprtem za mednarodni promet, obsega del javnega 
letališča (steze za vzletanje in pristajanje in druge 
steze, varovalni pas, letališko ploščad), ki je določen 
za vzletanje in pristajanje zrakoplovov v mednarodnem 
prometu. 

Območje mejnega prehoda iz prvega odstavka tega ~ 
člena na javnem letališču določijo sporazumno organ 
za notranje zadeve, ki je pristojen za kontrolo pre- 
hajanja čez državno mejo, organizacija združenega de- 
la za izkoriščanje javnega letališča, pristojna carinar- 
nica in Zvezna uprava za civilno zračno plovbo. 

Ce pristane zrakoplov v mednarodnem prometu na 
javnem letališču, ki ni odprto za mednarodni promet, 
se štejejo tisti del javnega letališča, kjer se zrakoplov 
mudi, in prostori, v katerih se opravlja kontrola pre- 
hajanja čez državno mejo, za območje mejnega pre- 
hoda. 

Objekti, ki jih obsega mejni prehod iz prvega od- 
stavka tega člena, so stavbe, prostori in naprave, ki 
jih uporabljajo upravni organi in organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo svoje delo na območju mejne- 
ga prehoda. 

5. člen 
Območje mejnega prehoda v luki oziroma prista- - 

nišču, ki je odprto za mednarodni promet, obsega del 
luke oziroma pristanišča (obrežje, pomol, privez, sid- 
rišče), ki je namenjen za pristajanje in postanek plo- 
vil v mednarodnem prometu. 

Območje mejnega prehoda iz prvega odstavka te- 
ga člena za luko oziroma pristanišče določijo spora- 
zumno luška oziroma pristaniška kapitanija, organ za 
notranje zadeve, ki je pristojen za kontrolo prehaja- 
nja čez državno mejo, pristojna carinarnica in organi- 
zacija združenega dela, ki luko oziroma pristanišče iz- 
korišča. 

Ce pristane plovilo v mednarodnem prometu v lu- 
ki oziroma pristanišču, ki ni odprto za mednarodni pro- 

met, se tisti del luke oziroma pristanišča, kjer se plo- 
vilo mudi. šteje za območje mejnega prehoda. 

Objekti, ki jih obsega mejni prehod iz prvega od- 
stavka tega člena, so stavbe, prostori in naprave, ki 
jih uporabljajo upravni organi in organizacije združe- 
nega dela ki opravljajo svoje delo na območju tega 
obmejnega prehoda. 

6. člen 
Prezimovališča na plovnih rekah veljajo za območ- 

je mejnega prehoda, kadar so tam vsidrana tuja plovi- 
la, in sicer samo glede takih plovil in njihove posadke. 

7. člen 
Območje mejnega prehoda mora biti vidno zazna- 

movano. 
Območje mejnega prehoda se zaznamuje s premič- 

nimi in nepremičnimi ograjami oziroma ovirami ali pa 
z označbami, na katerih je opozorilo, da je gibanje 
tam omejeno. 

Reklamne table je dovoljeno postavljati na območ- 
ju mejnega prehoda samo v soglasju z organom za no- 
tranje zadeve, ki je pristojen za kontrolo prehajanja 
čez državno mejo. 

8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 

pravilnik o območjih in objektih, ki jih obsegajo mejni 
prehodi za mednarodni promet in mejni prehodi za ob- 
mejni promet (»Uradni list SFRJ« št. 26/66). 

9. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

P. št. 28-1-4/16. 
Beograd, 22. maja 1973. 

Zvezni sekretar za notranjo! 
zadeve: 

Luka Banović s. r. 

394. 

Na podlagi 2. točke 26. člena zakona o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predmetov Splošne rabe (»Uradni 
list SFRJ« št. 71/72) predpisuje zvezni sekretar za delo 
in socialno politiko 

PRAVILNIK 

O METODAH KEMIČNIH ANALIZ IN S O'ER ANA- 
LIZ KAKAOVEGA PRAHU IN ČOKOLADE 

1. člen 
Kemične analize in superanalize vzorcev kakao- 

vega prahu in čokolade obsegajo: 
1) določanje vode; 
2) določanje pepela; 
3) določanje surovih beljakovin po Kjeldahlu; 1 
4) določanje celuloze po Kiirschner-Hanacku; ' 
5) določanje maščobe; 
6) določanje saharoze; 
7) določanje laktoze po Luff-Schoorlu. 
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2. člen 
Kemfene analize in superarialize vzorcev kakao- 

vega prahu in čokolade ža ugotovitev njihove zdrav- 
stvene neoporečnosti se opravljajo po metodah kemič- 
nega preiskovanja kakaovega prahu in čokolade, ki so 
objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov se- 
stavni del. 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati po preteku šestih me- 

secev po objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

6 št. 826. 
Beograd, 10. aprila 1973.- 

Zvezni sekretar 
za delo in socialno 

politiko: 
Vuko Dragaševič s. r, 

METODE KEMIČNEGA PREISKOVANJA' 
KAKAOVEGA PRAHU IN ČOKOLADE 

, 1. DOLOČANJE VODE 

Voda se določa; 
1) s sušenjem pri temperaturi od 100 do 102oC; 
2) s sušenjem v vakuumu pri temperaturi 70~C. 

1.1. Določanje vode s sušenjem pri temperaturi od 
100 do 102oC 

Pri b' o r 
1. Merilne posode iz stekla, niklja ali aluminija s 

pokrovi, s premerom približno 5 cm, in visoke 
2 cm 

2. Steklene paličice za mešanje vzorca s peskom, 
ki so toliko velike, da se posode lahko zapro. 

Reagent 
Kremenčev pesek (premer zrnč do 0,5 mm). Pred 

uporabo pesek obdelamo z lOVu-no HC1, izperemo z 
vodo do nevtralne reakcije, posušimo, nato pa žarimo 
30 minut pri temperaturi od 550 do 600oC. 

Tako pripravljen pesek hranimo v dobro zaprtih 
steklenicah. 

Postopek 
Približno 20 g peska sušimo 4 ure pri temperaturi 

od 100 do 102oC v merilni posodi skupaj s stekleno 
paličico. 

Po sušenju posodo pokrijemo, hladimo v eksika- 
torju 45 minut in natančno stehtamo na 0,2 mg. 

Nato dodamo približno 5 g zdrobljenega vzorca in 
stehtamo z natančnostjo ± 0,0001 g. Vzorec potem s 
stekleno paličico dobro premešamo s peskom, paličico 
pa pustimo v posodi, pokrov snamemo, posodo pa 4 
ure sušimo v sušilnici pri temperaturi od 100 do 102oC. 

Posodo nato zapremo, hladimo 45 minut v eksika- 
torju in stehtamo. Zatim jo znova brez pokrova su- 
šimo 30 minut pri temperaturi od 100 do 102oC, hla- 
dimo 45 minut in stehtamo. Sušenje traja do kon- 
stantne teže, t. j, dokler ni razlika med količinami 
vode rnanj kot O.lVo. 

100 (a —b) 
V =  — 

c 

pri čemer je: 

a = teža posode z vzorcem pred sušenjem v g 
b = teža posode z vzorcem po sušenju v g 
c = stehtana količina vzorca v g. 
Rezultat izrazimo z dvema decimalkama. 

1.2. Določanje vode s sušenjem v vakuumu pri 
temperaturi 70oC 

Sušenje v vakuumu, opravimo po postopku, dolo- 
čenem v točki 1.1 teli kemičnih metdd z razliko, da 
sušimo posode 4 ure pri temperaturi 70oC in pod pri- 
tiskom največ 20 mm živosrebrnega stolpca. 

. . 2. DOLOČANJE PEPELA 

Določanje pepela obsega: 
1) določanje skupnega pepela; 
2) določanje pepela, topljivega v vodi; 
3) določanje pepela, netopljivega v vodi; 
4) določanje pepela, netopljivega v solni kislini; 
5) določanje alkalnosti pepela. 

2.1. Skupni pepel 

Pribor 
1. Zarilni lonček iz platine, kremenca ali porcelana 
2. Električna mufelna peč za sežiganje s termo- 

regulatorjem 
3. Erlenmajeryeve bučke 500 ml I ' 

: 4. Stekleni lijak s premerom 5 do 7 cm 
5. Filtrimi papir, ki ne vsebuje pepela, s pre- 

merom 9 cm 

Reagenti: 
1. Petrpl-eter (T.V. 40 do 60CC, sveže destiliran) 
2. 4 n-raztopina solne kisline 
3. 0,1 n-raztopina srebrovega nitrata i i 

Postopek 
Stehtamo približno 5 g (+ 0,0001 g) fino zdroblje- 

nega vzorca v posodi, ki jo predhodno razžarimo in. 
stehtamo skupaj z urnim steklom. 

Vzorec nato ob slabem zračnem pretoku pazljivo 
sežgemo v električni peči s postopnim zviševanjem 
temperature od 550 do 6б0оС. Zgorevanje je končano, 
ko se pojavi neorganski ostanek v obliki popolnoma 
belega prahu, kar traja normalno približno 3 ure. Ce 
pepel po tem ne postane bel, ga ohladimo in ovlažimo 
z nekaj kapljicami petrol-etra, ki izpari na toploti 
roke, pepel pa žarimo še 30 minut pri temperaturi od 
550 do tiOO C. 

Posodo nato pokrijemo z urnim steklom in 30 mi- 
nut hladimo v eksikatorju nad kalcijevim kloridom 
ali plavim silikagelom, nato pa stehtamo. 

Razlika v teži med zadnjim tehtanjem in tehta- 
njem prazne posode daje skupni pepel v g. 

Rezultat izrazimo v odstotkih na izvirno snov aH, 
če je potrebno, na suho snov brez sladkorja in ma- 
ščobe, in sicer z dvema decimalkama. 

Račun Račun 
Količino vode v "/o (v odstotkih) izračunamo po Količino pepela v */o na izvirno snov izračunamo 

obrazcu: po obrazcu: 
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a ■ 100 

Količino pepela v '/» na suho snov brez sladkorja 
in maščobe pa izračunamo po obrazcu: 

a • 10009 

[100—(m -f v + s)| c 

pri čemer je: 

Rezultat i/razimo prav tako na suho snov brez 
maščobe in sladkorja ali na izvirni vzorec, in sicer 
z dvema decknalkama. 

Račun 
Enak kot pri določanju skupnega pepola. 

a = teža skupnega pepela (zadnje tehtanje — teža 
prazne posode za sežiganje) 

c = stehtana količina vzorca v g 
m = količina maščobe v analiziranem vozorcu v "/» 
v — količina vode v analiziranem vzorcu v "I* 
5 ™ količina sladkorja v analiziranem vzorcu. 

2.2. Pepel, topljiv v vodi 

Skupni pepel, ki ga dobimo po prej omenjenem 
postopku, raztopimo z 10 ml vrele destilirane vode, 
nakar to suspenzijo filtriramo skozi brezpepelni fil- 
trirni papir (0 9 cm) v posodo, ki smo jo prej razžari- 
li in stehtali skupaj z urnim steklom. Posodo za se- 
žiganje in filtrirni papir z netopljivim ostankom 3 
do 4 krat izperemo s po 10 ml vroče destilirane vode, 
t.j. dokler n.e dobimo približno 50 ml filtrata. Ostanek 
na filtrirnem papirju rabimo po eni strani za dolo- 
čanje alkalnosti nepela, netopljivega v vodi. po drugi 
strani pa za določanje pepela, netopljivega v solni ki- 
slini. Filtrat uparjamo na vreli vodni koneli, sušimo 
30 minut pri temperaturi od 100 do in žarimo 
30 minut v peči pri temperaturi od S50 do бОО^С. 

Nato pokrijemo posodo z urnim steklom in 30 
minut hladimo v eksikatorju. nakar pa stehtamo. 

Razlika v teži med zadnjim tehtanjem in tehta- 
njem prazne posode daje pepel, topljiv v vodi v g. 

Rezultat izrazimo v odstotkih na izvirni vzorec 
ali na suho snov brez maščobe in sladokorja, in sicer 
z dvema decimalkama. 

Račun 
Enak kot pri določanju skupnega pepela. 

2.3. Fepel, netopljiv v vodi 

Pepel, netopljiv v vodi, dobimo iz razlike skup- 
nega pepela in pepela, topljivega v vodi. 

2.4. Pepel, netopljiv v solni kislini 

Skupni pepel ali pepel, netopljiv v vodi, raztopi- 
mo s 25 ml 4 n-solne kisline in 15 minut segrevamo 
na vreli vodni kopeli, nakar suspenzijo filtriramo 
skozi brezpepelni filtrirni papir (0 9 cm). 

Posodo in filtrirni papir dobro operemo z vrelo 
destilirano vodo, dokler ne dobimo negativne reak- 
cije na kloride. 

Netopljiv ostanek sušimo 30 minut pri tempera- 
turi od 100 do 102oC, v posodi, ki smo jo prej razžarili 
in skupaj z urnim steklom stehtali, nato pa ga 30 mi- 
nut žgemo pri temperaturi od 550 do 600oC. 

Posodo zapremo, hladimo 30 minut v eksikatorju, 
nakar pa stehtamo z analitično tehtnico. 

Razlika v teži med zadnjim tehtanjem in tehta- 
njem prazne posode da pepel, netopljiv v solni kislini. 

2.5. Določanje alkaluosti pepela 

2.5.1. Alkalnost skupnega pepela 
A!kalnost skupnega pepela je število m! in-baze, 

ekvivalentno skupni količini alkalnih snovi v pepelu, 
ki ga dobimo iz 100 g suhe substance brez sladokorja 
in maščobe. 

Pribor 
1. Erlenme.verjeva bučka 300 mi 
2. Pjpeti 20 in 10 ml- 
3. Bireta 50 ml 

Reagenti 
1. 0,5 n-raztopina solne ali žveplene kisline 
2. 0,1 n-raztopina natrijeve baze 
3. Bromkrezol zeleni — topi 0,75 indikatorja v 100 

ml 95 vol «/o etanola 
4. Raztopina puferja s pH-vrednostjo od 4,5 do 

20C'C. 
719 ml raztopine natrijevega citrata [21,008 g mo- 

nohidrata citronske kisline (Ce • H-2O) raztopi- 
mo v 200 ml n-raztopine NaOH in dopolnimo do 
1,000 ml s sveže prekuhano destilirano vodo] + 281 
ml 0,1 n-raztopine HCL. 

Za konserviranje puferjeve raztopine dodamo 10 
mg Hg Ji. 

Postopek 
Skupni pepel, ki ga dobimo po postopku, omenje- 

nem v točki 2.1 teh kemičnih metod, prenesemo kvan- 
titativno z vrelo_ destilirano vodo v Erlenmeyerjevo 
bučko, ki drži rfSo ml. 

S posode izperemo pepel najmanj 2-krat s po 10 
ml vroče destilirane vode. Skupna prostornina sus- 
penzije pepela mora biti 25 do 30 ml. K temu dodamo 
natančno 20 ml 0,5 n-raztopine solne ali žveplene ki- 
sline. Vsebino bučke segrevamo nato 15 minut na vreli 
vodni kopeli in pri tem suspenzijo večkrat premešamo. 
Se vročo suspenzijo filtriramo skozi nagubani filtrirni 
papir, filter pa izperemo z vročo destilirano vodo, dok- 
ler ne preneha kisla reakcija. 

Filtrat nato ohladimo in ko smo mu dodati 2 
kapljici bromkrezola zelenega indikatorja, ga retitri- 
ramo z 0,1 n-raztooino NaOH, dokler ne preskoči v 
zeleno barvo. Za slepi poskus uporabimo raztopino 
puferja s pH vrednostjo 4,5, ki ji prav tako dodamo 
2 kapljici indikatorja. 

Skupno alkalnost lahko izračunamo iz alkalnosti 
pepela, topljivega v vodi, in alkalnosti pepela, ne- 
topljivega v vodi. 

2.5.2. Alkalnost pepela, topljivega v vodi 
Alkalnost pepela, topljivega v vodi, je število ml 

1 n-baze, ekvivalentno količini alkalnih snovi, ki 
so topljive v vroči destilirani vodi, zadržujejo pa se 
v pepelu, dobljenem iz 100 g suhe substance brez 
sladkorja in maščobe. 

Za določanje alkalnosti tega pepela uporabimo 
reagente in pribor, omenjene v točki 2.5.1 teh kemič- 
nih metod. 

Postopek 
Filtratu (dobljenem po točki 2.2. teh kemičnih 

metod) dodamo natančno 10 ml 0,5 n-raztopine solnis 



Stran 930. — Številka 29. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 31. maja 1973. 

in žveplene kisline. Vsebino bučke Kegrevamo 10 mi- 
nut na vreli vodni kopeli, nakar jo ohladimo, dodamo 
ji 2 kapljici bromkrezola zelenega indikatorja in ti- 
triramo prebitek kisline z 0,1 n-raztopino NaOH do 
preskoka v zeleno barvo. Za slepi poskus uporabimo 
raztopino puferja s pH vrednostjo 4,5. 

2.5.5 Alkalnost pepela, netopljivega v vodi 

Alkalnost pepela, netopljivega v vodi, je število 
ml 1 n-baze, ekvivalentno količini alkalnih snovi, ki 
so netopljive v vroči destilirani vodi, zadržujejo pa se 
v pepelu, dobljenem iz 100 g suhe substance brez 
sladkorja in maščobe. 

Za določanje alkalnosti tega pepela uporabimo 
pribor in rcftigente, omenjene v točki 2.5.1. teh kemič- 
nih metod. 

Postopek 
Pepel, netopljiv v vodi (dobljen po točki 2.2. teh 

kemičnih metod),> prenesemo skupaj s filtrirnim pa- 
pirjem v Erlenmeverjevo bučko, ki drži 300 ml, do- 
damo 20 ml vroče destilirane vode in natančno 10 
ml 0,5 n-raztopine solne ali žveplene kisline. Vse- 
bino bučke 15 minut segrevamo na vreli vodni kopeli 
in večkrat premešamo. Vrelo raztopino filtriramo skozi 
nagubani filtrirni papir (0 12 cm) v Erlenmeyerjevo 
bučko, ki drži 300 ml in filtrirni papir skupaj z ostan- 
kom izperemo z vročo destilirano vodo, dokler ne 
preneha kisla reakcija. 

Filtrat se nato ohladi in, ko smo mu dodali 2 
kapljici bromkrezola zelenega indikatorja, titriramo 
z 0,1 n-raztopino NaOH do preskoka v zeleno barvo. 
Za slepi pokus uporabimo raztopino puferja s pH vred- 
nostjo 4,5. 

2.5.4. Račun alkalnosti pepela 
Alkalnost kateregakoli pepela izračunamo na 100 

g suhe snovi brez maščobe in sladkorja po obrazcu: 

10 (b—a) „ 

[100 — (m + š)] 7 ■ c 

pri čemer je: 
a = ml 0,1 n-raztopine NaOH, uporabljene za glavni 

poskus 
b = ml 0.1 n-raztopine NaOH, uporabljene za slepi 

poskus 
m — količina maščobe v analiziranem vzorcu v % 
š = količina sladkorja v analiziranem vzorcu v 0/o 
c = količina vzorca v g, uporabljena za analizo 

3. DOLOČANJE KOLIČINE SUROVIH BELJAKOVIN 
PO KJELDAHLU 

Kombinirani mikro-makro postopek 

Pribor 
1) Parnas Wagnerjev mikrodestilacijski aparat 
2. Kjeldahlova bučka 500 ml 
4. Erlenrneyrjeva bučka 100 m! 
5. Pipeti 5 in 10 ml 

Reagenti 
1. Koncentrirana žveplena kislina {d = 1,84) 
2. Zmes soli Шг804 + CuS04 (95 +5) 
3 . 300/o-na raztopina NaOH 
4, 0,01 n HC1 
5. 0,01 n NaOH 

6. Tashirov indikator: 40 ml 0,l0/o-ne etanolna 
raztopine metilnega rdečila + 10 ml ОД0/«-пв 
etanolne raztopine metilenskega modrila. 

Postopek 
Stehtamo približno 2 g homogenega vzorca 

(+ 0,0001 g), kar ustreza približno 50 mg N in pre- 
nesemo v Kjeldahlovo bučko, ki drži 500 ml (če je 
potrebno z gladkim svetlečim papirjem ali staniolom 
oziroma z malo stekleno posodico) tako, da ostane 
grlo bučke čisto. 

Nato vlijemo v bučko 25 ml koncentrirane žvep- 
lene kisline, približno 10 g zmesi soli Na2S04 + CUSO« 
in dve stekleni kroglici. Bučko v digestorju v poševni 
legi počasi segrevamo, grlo pa pokrijemo z malim 
lijakom ali s stekleno hruško. Ko se reakcija v bučki 
umiri, jo ob pogostem obračanju še močneje segre- 
vamo. Sežiganje je končano, ko preostane bistra mod- 
rozelena tekočina brez nezgorljivih črnih koščkov 
substance. 

Ko se vsebina v bučki ohladi, jo previdno raz- 
redčimo z destilirano vodo, prenesemo v merilno bučko, 
ki drži 250 ml, in dopolnimo do označbe z destilirano 
vodo. 

Zatem odmerimo s pipeto 10 ml te raztopine po 
lijaku v destilacijski aparat. Lijak trikrat izperemo 
z 2 do 3 ml destilirane vode, dodamo kapljico fenolf- 
taleina in 10 ml 30Vo-ne raztopine NaOH ter vključimo 
cev za dovajanje vodne pare. Hkrati denemo Erlen- 
meyerjevo bučko, ki drži 100 ml, z 20 ml 0,01 n HC1 
in 0,5 ml Tashirovega indikatorja pod hladilnik, tako 
da je vrh cevi potoljen y kislino. Od začetka desti- 
lacije destiliramo 4 do 5 minut s potopljeno cevjo, 
nato spustimo predložek in destiliramo še 2 do 3 
minute. Cev operemo z malo vode, vzamemo bučko 
s stojala in takoj titriramo z 0,01 n NaOH, dokler se 
barva ne spremeni (vijoličasto-zeleno). 

Ko je destilacija končana, prenehamo segrevali vo- 
do; zato se pri hlajenju aparature zaradi razlike v 
pritisku vsebina destilacij ske bučke izprazni v reci- 
pient. Aparaturo skozi lijak trikrat izperemo z desti- 
lirano vodo, ki prav tako odteče v rocipient, in je tako 
spet pripravljena za naslednjo analizo. 

Popolnoma enak je postopek za t.L »slepi poskus«, 
vendar brez stehtane količine vzorca. 

1 ml 0,01 n-kis-line ustreza 0,1 mg dušika. 

Račun 
(a—b) ■ f ■ 0,14 • 100 

Količina dušika (N) v 0/o = = 
c • 1.000 

(a—b) • f • 0,14 

c • 10 

pri čemer je: 
a = ml 0,01 n NaOH, uporabljeni za titracijo slepega 

poskusa 
b = ml 0,01 n NaOH, uporabljeni za retitracijo pri 

poskusu 
f = količnik uporabljene 0,01 n NaOH 
c — vsebina vzorca v g v alikvotnem delu, ki je 

vzet v končni postopek 
'/o beljakovin = % N • 6,25 

4. DOLOČANJE CELULOZE PO KORSCHNER- 
-HANACKU 

Pribor 
1. Erlenmaycrjeva bučka 100 ml 
2. Zračni hladilnik 
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8. Filtrirni lonček 1—G—3 
4. Steklenica — sesalka 500 ml 

Reagenti 
1. 80"/o-na ocetna kislina 
2. Koncentrirana dušikova kislina 
3. Zmes SO^/o-ne ocetne kisline in koncentrirane 

dušikove kisline v razmerju 10 : 1 
4. oeVo-ni etanol 
5. Eter 
6. Amilni alkohol 

Postopek 
Stehtamo 1 do 1,5 g (± 0,0001) dobro zdrobljenega 

vzorca in ga denemo v bučko, ki drži 100 ml, nakar 
dodamo 45 ml SO^/o-ne ocetne kisline in 4,5 ml kon- 
centrirane dušikove kisline, nato pa vse to pol ure 
kuhamo s povratnim zračnim hladilnikom. Pri dodaja- 
nju kisline utegne priti do ustvarjanja pene in v ta- 
kem primeru dodamo nekaj kapljic amilnega alkohola. 

Ce se delci substance oprimejo zidov bučke, je 
treba vsebino bučke med kuhanjem nekajkrat preme- 
šati. Po kuhanju jo še vročo filtriramo skozi posušeni 
in, stehtani filtrirni lonček 1—G—3 ob slabi evakua- 
ciji. Usedlino najprej izperemo s približno 10 ml vroče 
zmesi ocetne in dušikove kisline (reagent 3), nato z 
vročo vodo in končno z etanolom in etrom. Sušimo 30 
minut v sušilnici pri temperaturi od 100 do 110oC, 
hladimo in hitro stehtamo. Rezultat izkažemo z dvema 
decimalkama. 

a • 100 
Količina surovih vlaken v % —   pri 

c 
čemer je: 

a = stehtana količina surovih vlaken 
c = stehtana količina vzorca, vzetega za analizo 

i 5. DOLOČANJE MASCOB 

Določanje maščob obsega: 
1) določanje skupne maščobe; 
2) določanje mlečne maščobe. 

S.l. Skupna maščoba 

Pribor 

1. Erlenmeyerjeva bučka 300 ml z brušenim grlom 
2. Liebigov hladilnik z brušenim nastavkom 
3. Stekleni lijak (premer 10 cm) 
4. Tulec za ekstrakcijo 
5. Soxhletov aparat za ekstrakcijo 250 ml 

Reagenti 

1. 4 n-raztopina solne kisline 
2. Petrol-eter, sušen in sveže destiliran (vreliščna 

točka 60oC) 
3. 0,1 n-raztopina srebrovega nitrata 

Postopek 

V Erlenmeyerjevo bučko, ki drži 300 ml, denemo 
vzorec za analizo v naslednjih količinah: 

1) kakaove zmesi 3 do 4 g 
2) kakaovega prahu 4 do 5 g 
3) čokolade v prahu 9 do 10 g 
4) grobe čokolade 4 do 5 g 

5) mlečne čokolade 9 do 10 g s tem, da dodamo 
100 ml 4 n HC1 in nekaj kroglic za vretje ali malo 
plovca. 

Bučka se spoji s povratnim hladilnikom, počasi se- 
greva do vretja in pusti,- da počasi vre 15 minut. 

Vročo suspenzijo nato filtriramo skozi vlažni ne- 
mastni nagubani filtrirni papir. Bučko in filtrirni pa- 
pir nekajkrat izperemo z vročo destilirano vodo, dokler 
ne dobimo' negativne reakcije na klorid, nato pa z raz- 
topino AgNOs. Filtrirni papir skupaj z neraztopljenim 
ostankom denemo v razmaščeni tulec za ekstrakcijo in 
sušimo v sušilnici pri temperaturi od 100 do 102oC v 
čaši, ki drži 100 ml, in sicer največ 6 ur. 

Soxhletovo bučko sušimo 1 uro z nekaj kamenčki 
za vretje pri temperaturi od 100 do 102oC, nakar hladi- 
mo 30 minut -V eksikatorju, nato pa stehtamo z anali- 
tično tehtnico. 

Posušeni tulec denemo v ekstraktor Soxhletovega 
aparata, ga spojimo z bučko m dolijemo 40 do 50 ml 
petrol-etra za ekstrakcijo. Posodo, v kateri smo sušili 
tulec za ekstrakcijo, nekajkrat izperemo s petrol- 
-etrom, vsebino pa dodamo v ekstraktor. Da bi dosegli 
normalno praznjenje Soxhletovega aparata s to koli- 
čino topila, denemo v ekstraktor aparata pod tulec 
sloj steklenih kroglic. Ekstrahiramo približno 40 ur, 
t.j. moramo najmanj 30-krat prazniti ekstraktor. 
Petrol-eter nato odparimo na vodni kopeli, 
bučko pa 1 uro sušimo v sušilnici pri tem- 
peraturi od 100 do 101oC ali v vakuumu pri tem- 
peraturi 70oC. Na koncu odstranimo ostanke pare 

■petrol-etra s pihanjem skozi gumijasto cev. Bučko nato 
30 minut hladimo v eksikatorju in Jo stehtamo z ana- 
litično tehtnico. Sušenje se ponavlja še 30 minut pri 
temperaturi od 100 do 102oC, t.J. vse dotlej, dokler 
razlika med dvema sušenjema ni manjša kot 0,50/o 
vsebine maščob. t 

Rezultat izrazimo z dvema decimalkama. 

Račun 
a • 100 

Količina maščob v Vo =   
c 

pri čemer je: 
a = teža ekstrahirane maščobe v g 
c = stehtana količina vzorca v g 

5.2. Mlečna maščoba 

Mlečno maščobo določimo: 
1) z mikroštevilom (Mb); 
2) s skupnim polmikro številom (Ub); 
3) s polmikro številom ostanka (Bo). 
Z omenjenimi tremi načini izračunamo odstotek 

mlečne maščobe v zmesi, ekstrahiran z dragimi ma- 
ščobami iz kateregakoli vzorca ali dokažemo, da je 
poleg mlečne maščobe prisotna kokosova maščoba. 

5.2.1. Določanje mlečne maščobe z mikro števi- 
lom (Mb). 

Število maslene kisline (Mb) je število ml 0,1 n 
natrijevega hidroksida, potrebno za nevtralizacijo 
izparljivih kislin, vsebovanih v 5 g maščob, ki so top- 
ljive v žvepleni kislini, nasičeni s kalijevim sulfatom 
in kaprilno kislino. 

Pribor 
1. Soxhletova bučka 100 ml NB 29/32 
2. 2 pipeti po 1 ml s široko odprtino 
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3. Erlenmeyerjeva bučka 100 ml 
4. Pipeti 5 ml in 1 ml 
5. Merilni valj z označbo 12,5 ml 
6 Merilni valj z označbo 11 ml 
7 Destllacijska naprava za masleno šlevilo 
8. Zračni hladilnik J-NB-29 
9. Filtrirni papir 0 9 cm 

10. Lijak 0 5 cm 
11. Bireta 10 ml 

Reagenti 
1. 0.5 n-alkoholna raztopina KOH 
2. Glicerin (đ "= 1,23) 
3. Nasičena raztopina KzSO* 
4. Infuzorijska prst 
5 Fenolftalein — P/o-na alkoholna raztopina 
6. 0,01 n-raztopina NaOH 
7. H2SO4 (1 :3) 
8. Steklene kroglice za vretje 
9. Kokosovo milo 
Omenjene reagente pripravimo na naslednji način: 
1) 0,5 n-alkoholna raztopina KOH: pomešamo z 

40 ml KOH {specifične teže 1,5, t.j. 49,l/()) z 40 ml vode 
in dopolnimo do 1.000 ml s 96"/6-nim etanolom. Kon- 
centracija alkohola v gotovem reagentu ne sme biti 
večja kot 90 vol. "/o. 

5 ml tako pripravljenega reagenta mora porabiti 
25 do 27 ml 0,1 n-raztopine HCL s fenolftaleinom kot 
indikatorjem; 

2) glicerin: specifična teža 1,23 (približno 88",'o); 
3) nasičena raztopina KžSOj: nasičena vodna raz- 

topina na 20rC. Specifična teža 1,08 (približno lO'/o); 
4) fenolftalein: stehtamo I g fenolftaleina in dopol- 

nimo na 100 ml s 95"/(i-nim etanolom; 
5) 0,01 n-raztopina NaOH: titer raztopine določimo 

vsakega dne s fenolftaleinom kot indikatorjem; 
6) H2SO4 (1 : 3) : 1 prostorninski del žveplene kisli- 

ne in 3 prostorninski deli vode; 
7) kokosovo milo- saponificiramo 50 g čiste koko- 

sove maščobe (rafinirane ali nerafinirane in hidrirane), 
topilne točke 24 do 26'C s 50 g glioerina, 15 g KOH in 
20 ml vode v bučki na odprtem gorilniku. Ko ohladimo 
pri temperaturi, manjši kot 100oC, dopolnimo z vodo 
do 500 ml. 

Postopek 
Preden preizkusimo masleno število (Mb), ekstra- 

hiramo skupno maščobo v vzorcu (Um) po prej opisani 
metodi za skupno maščobo (z obdelovanjem vzorca s 
solno kislino za bonbonske in čokoladne izdelke. Tre- 
ba je ekstrahirati malo več maščobe — približno 2 g 
(zaradi vzporednega določanja), kar moramo pri tehta- 
nju vzorca predvideti. 

Postopek obsega: 
1) namiljen je. stehtamo 500 do 520 mg maščobe 

jn denemo v bučko, ki drži 100 ml. Na enak način 
pripravimo tudi .slepi poskus s 500 mg kakaovega ma- 
sla. Najbolje je, če maščobo prej raztopimo in jo z 
ozko pipeto prenesemo v bučko (približno 20 kapljic). 
Nato dodamo nekaj kroglic za vretje in 5 ml alko- 
holne raztopine KOH. Bučko spojimo s povratnim 
zračnim hladilnikom in namilimo na vroči vodni ko- 
peli Ko se raztopina zbistri, jo kuhamo še 3 do 5 
minut, nakar s pipeto s širokim grlom dodamo 1 ml 
glieei-ina. kuhamo še naprej v odprti bučki na vodni 
kopeli vse dotlej, dokler alkohol v glavnem ne izpari, 
kar opazimo po peneči vsebini bučke. 

Da bi ođsti'anili, preostale količine alkohola, de- 
nemo bučko v termostat in sušimo položeno eno uro 
pri temperaturi 100rC; 

2) razkrojitev mila; bučko vzamemo iz termostata 
in takoj s pipeto dodamo 15 ml nasičene raztopine ka- 
lijevega sulfata, nakar zamašimo z brušenim zamaš- 
kom in močno stresamo, dokler se milo ne začne eno- 
lično izločati. Nekatere maščobe dajo dokaj žilava mila, 
ki se v raztopini kalijevega sulfata težko razkrojijo. 

V takih primerih je zaželeno, da bučko nekaj časa 
segrevamo v termostatu. Bučko hladimo pri sobni 
temperaturi, dokler ne nastane homogena želatinska 
zmes in na koncu jo denemo 10 minut v vodno kopel 
pri temperaturi natančno 20'C. 

Ob močnem stresanju dodamo 0,5 ml žveplene 
kisline (tiri čemer se izločajo drobci mila), 1 ml razto- 
pine kokosovega mila, nožno konico infuzorijske prsti 
in denemo bučko znova približno za pet minut v vodno 
kopel pri temperaturi 20 C. Končno vsebino^ bučke 
nekajkrat močno stresemo m filtriramo skozi suhi 
nagubani filtrirni papir (0 10 cm) v Bcckelovo cevčico, 
dokler filtrat ne doseže označbe 12,5 ml. 

Da bi dobili zadostno količino filtrata, moramo 
ostanek na filtrirnem papirju včasih malo pritisniti; 

3) destilacijo, filtrat prenesemo v bučko^ ki drži 
100 ml, Beckelovo cevčico pa izperemo s 5 ml sveže 
prekuhane destilirane vode. Dodamo še par kroglic 
za vretje in bučko spojimo s polmikrodestilacijsko apa- 
raturo in predestiliramo v Beckelov merilni valj 11 ml. 
Kot grelnik nam služi oljna kopel, katere temperatura 
je 175CC, in v kateri je nivo olja za 1 cm višji od 
nivoja tekočine v bučki. Po Grossfeldu oblika destila- 
cijske naprave ne vpliva na rezultat. 

Da ne bi v hladilniku zaostalo dosti tekočine, je 
bolje, da je čim manjši. Hladilni plašč je dolg pri- 
bližno 18 cm; 

4) titracijo: destilat prenesemo v Erlenmeyerjevo 
bučko s širokim grlom, ki drži 100 ml, dodamo 1 do 2 
kapljici fenolftaleina in titriramo z 0,1 n NaOH do 
jasno rdeče barve. Predložek trikrat izperemo s pre- 
titriranim destilatom, pri čemer ta izgublja barvo. Na 
koncu zelo pazljivo titriramo do bledo rožnate barve, 
ki se zadrži 30 sekund. 

Račun 
Polmikro število maslene kisline se izračuna po 

obrazcu: 
(a-b) 1,4 500 

Mb =  
c 

pri čemer je: 

Mb = polmikro število maslene kisline 
a = poraba 0,01 n NaOH za titracijo 
b = poraba 0,01 n NaOH za slepi poskus 
c = stehtana maščoba v mg 

"/o Mm v skupni maščobi vzorca = 5,09 • Mb 
®/o Mm v suhi substanci vzorca 

Um ■ »/o Mm v skupni maščobi 

100 
pri čemer je; 

Mm = mlečna maščoba 
Um = «/0 skupne maščobe v suhi substanci vzorca 

Primer 
a = 3,3 ml 
b = 0,9 ml 
c = 0,500 g 
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<3,3—0,9) ■ 1,4 • 500 
Mb =   = 3,36 

500 

Um = 32,59 d "/o Mm v skupni maščobi vzorca 3 

= 5,09 ■ 3,36 = 17,1024 
•A Mn v-suhi substanci vzorca = 

32,59 • 17,1024 
=   = 5,57% 

100 

Opomba 
Slepi poskus opravimo na popolnoma enak način 

kol pri glavnem poskusu. 

5.2.2 Določanje mlečne maščobe s polmikro šte- 
vilom (Ub) 

Skupno število nižjih maščobnih kislin kaže šte- 
vilo 0.1 n NaOH, ki jih uporabimo za nevtralizacijo 
nižjih maščobnih kislin, dobljenih iz 5 g maščob po 
izločanju od višjih maščobnih kislin po zelo razred- 
čeni raztopini magnezijevega sulfata. 

Reagenti 
1. 0,5 n-raztopina KOH 
2. Glicerin — d = 1,23 (88 tež. 0/«) 
3. Raztopina Mg SOi 
4. Alkoholna raztopina fenolftaleina 
5. 0,01 n NaOH 
6. НзРО« — d = 1,146 (25 tež. »/o) 

Postopek 
Postopek obsega; 
1) namiljenje: stehtamo 500 do 550 mg vzorca 

maščobe za analizo in denemo v bučko, ki drži 100 ml. 
Na enak način pripravimo tudi slepi poskus z 2 do 3 
kapljicami kakaovega masla. Tehtanje najbolje opra- 
vimo -tako, da tekočo maščobo pipetiramo v bučko s 
pipeto. Dodamo nekaj kroglic za vretje, 5 ml kalije- 
vega hidroksida in bučko spojimo s povratnim zračnim 
hladilnikom. 

Vsebino namilimo na vreli vodni kopeli, razto- 
pino pa po razbistritvi kuhamo še največ 5 minut. 
S pipeto, ki ima širok izpust (odbit vrh), dodamo 
1 ml glicerina in kuhamo še naprej na vodni kopeli 
brez hladilnika, dokler alkohol v glavnem ne izpari, 
kar opazimo- po močni peni. 

Da bi odstranili tudi zadnje sledove alkohola, 
sušimo bučko eno uro v termostatu pri temperaturi 
100"C; 

2) razkrajanje mila: bučko vzameno iz termostata 
in toplemu milu ob stresanju dodamo 50 ml preku- 
hane destilirane vode. 

Nato ob neprestanem stresanju dodamo 25 ml 
raztopine MgSOj, bučko zamašimo in jo pustimo stali 
13 ur (čez noč) pri sobni temperaturi. Nato prefiltri- 
ramo skozi nagubani filtrirni papir (0 15 cm) v me- 
rilni valj. Ce je treba, se usedlina malo pritisne, da 
bi dobili 50 ml filtrata; 

3) destilacijo; natančno 50 ml filtrata prenesemo 
v kakšno drugo bučko (ali v Erlenmeyerjevo), ki drži 
100 ml, dodamo nekaj kroglic za vretje (približno 0,1 g) 
ter 1 ml fosforne kisline. Na koncu destiliramo na 
polmikro destilacijski aparaturi natančno 40 ml v 
merilni valj, ki drži 50 ml. Kot grelnik nam služi 
olj-na kopel, katere temperatura je 1750C, in v kateri 
je nivo olja za 1 cm višji od nivoja tekočine v bučki; 

4) titracijo; destilat prenesemo v Erlenmeverjevo 
bučko, ki drži 100 ml. Hladilnik izperemo z 10 ml al- 

koholne raztopine fenolftaleina. Vsebino Erlenmeyerje- 
ve bučke skrbno stresemo in titriramo z 0,01 n NaOH 
do jasno rdeče barve Ko smo končali titracijo, dodamo 
ob močnem mešanju še dve kapljici baze. Tedaj me- 
rilni valj izperemo s slabo pretitrirano raztopino in od 
tega trenutka se že izgublja jasno izražena barva. Zno- 
va titriramo do rožnate barve, ki se ne izgubi vsaj 30 
sekund. 

Račun 
Skupno polmikro število (Ub) izračunamo po ob- 

razcu: 

(a-b) • 1,52 • 500 
Ub =   

c 

pri čemer je: 
a == porabljeni ml 0,01 n NaOH za titracijo 
b = porabljeni ml 0,01 n NaOH za slepi poskus 
c = stehtana maščoba v mg 

5.2.3. Določanje mlečne maščobe s polmikro števi- 
lom ostanka (Bo) 

Število ostanka je razlika med skupnim številom 
nižjih maščobnih kislin in številom maslene kisline: 

Bo = Ub — Mb 
Z njihovim razmerjem lahko dokažemo prisotnost 

kokosove maščobe. 

Primer 

»/o Mm = 5,09 ■ Mb — 0,12 ■ Bo v skupni maščobi 
"Jo kokosove maščobe = 2,76 • Bo — 2,07 — Mb v skup- 
ni maščobi 
Bo : Mb = 1,2 ali večji — kaže na prisotnost kokoso- 
ve maščobe 

6. DOLOČANJE SAHAROZE 

Saharozo določamo: 
1) po metodi enojne polarizacije (za proizvode, И 

vsebujejo samo saharozo); 
2) po metodi dvojne polarizacije. 

6.1. Metoda enojne polarizacije 

Pribor 
1. Erlenmeyerjeva bučka 250 ml 
2. Merilni bučki 1.000 in 100 ml 
3. Graduirana pipeta 5 ml 
4. Pipeti 100 in 50 ml 
5. Polarimeter 

Reagenti 
1. CaCO.i p a. 
2. Bazični svinčev acetat 400/o-na raztopina 

[2Pb (С2ЊО2) • (Pb (OH)2]. V približno 700 ml vroče 
destilirane vode raztopimo 230 g svinčevega acetata 
[Pb (СзНзОгјг ■ ЗЊО]. Vroči raztopini ob stalnem me- 
šanju dodamo 120 g svinčevega oksida (PbO). Ko do- 
damo tolikšno količino svinčevega oksida, da je ni 
mogoče več razkrojiti, se usedlina filtrira v merilno 
bučko, ki drži 1 1 in izpere z vročo destilirano vodo, 
filtrat se ohladi in dopolni do označbe. 

3. Hladna nasičena približno 8°/i)-na raztopina di- 
natrijevega fosfata (NazHPO« • 12 НгО) 

4. Sveže izžarjen kalcijev oksid (CaO) 
5. l0/o-na alkoholna raztopina fenolftaleina 
6. lOVo-na raztopina žveplene kisline 
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Postopek 
Postopek obsega: 
1) pripravo vzorca za analizo; stehtamo 10 g fino 

zdrobljene čokolade in denemo v Erlenmeyerjevo buč- 
ko, ki drži 250 ml, dodamo 0,5 g Ca СОз in natančno 
100 ml vode. 

Bučko nato stehtamo in segrevamo na vodni kope- 
li pri temperaturi od 50 do 60oC, medtem nekajkrat 
premešamo, dokler se vzorec popolnoma ne raztopi (ho- 
mogena suspenzija) Bučko nato ohladimo, znova steh- 
tamo in dopolnimo z vodo do prvotne teže, nakar na- 
lahko ob stalnem stresanju dodamo 2 ml 400/o-ne raz- 
topine baznega svinčevega acetata, filtriramo skozi li- 
jak z nagubanim filtrimim papirjem, ki je pokrit z ur- 
nim steklom; 

2) določanje odklonskega kota: preden določimo 
odklonski kot, določimo ničlišče pilarimetra. V ta na- 
men napolnimo polarizacijsko cev z destilirano vodo, 
katere temperatura je 20oC in vsaj šestkrat odčitamo, 
nakar vzamemo srednjo vrednost teh odčitanj kot nič- 
lišče polarimetra. 

V merilno bučko, ki drži 100 ml, denemo 50 ml fil- 
trata in 0,6 g kalcijevega oksida (CaO) ter segrevamo 1 
uro na vodni kopeli pri temperaturi 70oC. Raztopino 
ohladimo, ji dodamo 1 kapljico fenolftaleina ter skrbno 
nevtraliziramo z 10e/o-no žvepleno kislino, nakar doda- 
mo 3 ml dinatrijevega fosfata, dobro stresemo in fil- 
triramo. Filtrat polariziramo v 2 dm dolgi cevi pri 
temperaturi 20oC. 

Račun 
. Račun se nanaša na polarimeter s krožno skalo. 

15,1240 • d 
Količina saharoze v Vo S =   

1 — (0,009193-d) 
pri čemer je d = odčitani odklonski kot. 

6.2. Metoda dvojne polarizacije 

Pribor 
1. Merilne bučke 1.000, 250, 100 in 50 ml 
2. Graduirane pipete 10, 5 in 1 ml 
3. Erlenmeyerjeva bučka 300 ml 
4. Caša 100 ml 
5. Merilni valj 
6. Termometer 
7. Polarimeter 

Reagenti 
1. Bazni svinčev acetat 40,,/o-na raztopina (pripravi 

se kot pri določanju saharoze v točki 6.1. teh kemičnih 
metod) 

2. Ledena ocetna kislina 
3. 6,3 n-raztopina solne kisline: razredčimo z des- 

tilirano vodo 630 ml koncentrirane HC1 (d = 1,16 do 
1,18) na 1.000 ml v merilni bučki. 

Da bi določili titer te raztopine, odpipetiramo 5 
ml in razredčimo z destilirano vodo na 100 ml. Od te 
raztopine za titracijo odpipetiramo 10 ml in titriramo 
z 0,1 n NaOH s fenolftaleinom. 

Ce je titer natančen, bo poraba 0,1 n NaOH 31.5 
ml. Ce je poraba večja ali manjša kot 31,5 ml, korigi- 
ramo titer kisline z dodatkom destilirane vode ali sol- 
ne kisline. 

Svetlobni vir 
Spodaj navedeni opis se'nanaša na Na-svetilko. 

Ce se uporablja samo živosrebrna svetilka, se doblje- 
ne vrednosti preračunavajo z množenjem s količnikom 
0,8492 na Na-D črto. 

Postopek 
Postopek obsega: 
1) pripravo vzorca za analizo: stehtamo 25 g zdrob- 

ljenega vzorca (čokolade) v čaši, ki drži 100 ml, in 
segrevamo, dokler se ne spremeni v tekočino, nakar 
dodamo 40 ml destilirane vode, segrete na 80oC, pre- 
mešamo in dobljeno kašo kvantitativno s 100 ml tople" 
destilirane vode prenesemo v merilno bučko, ki drži 
250 ml. Vsebino bučke ohladimo na sobno temperaturo, 
in da se zbistri, dodamo 3,75 ml baznega svinčevega 
acetata. Ce je v vzorcu več kot 20% nemaščobnih 
kakaovih delov, je treba dodati za bistritev 5 ml baz- 
nega svinčevega acetata. Bučko nato do označbe do- 
polnimo z destilirano vodo, dobro premešamo in fil- 
triramo skozi nagubani filtrirni papir v suho Erlenme- 
yerjevo bučko s tem, da moramo prvih 20 ml odstra- 
niti, V Erlenmeyerjevo bučko z brušenim zamaškom 
odpipetiramo 50 ml filtrata, dodamo 0,2 ml ocetne ki- 
sline in dobro premešamo; 

2) določanje odklonskega kota pred inverzijo: 
predhodno določimo ničlišče polarimetra, kot je to na- 
vedeno pri določanju saharoze v točki 6.1 teh kemič- 
nih metod, nato pa cev polarimetra nekajkrat izpere- 
mo z raztopino za analizo. Pri merjenju odklonskega 
kota je treba najmanj šestkrat odčitati kot tudi pri 
določanju ničlišča. Nato izračunamo srednjo vrednost 
in korigiramo z ničelno vrednostjo. Tako dobljeno 
vrednost moramo pomnožiti s količnikom 1,004, zaradi 
razredčenja, nastalega z dodatkom 0,2 ml ocetne ki- 
sline; 

3) določanje odklonskega kota po inverziji: v me- 
rilno bučko, ki drži 50 ml, odpipetiramo natančno 40 
ml čistega filtrata, dobljenega pod 1) in dodamo 5 ml 
0,3 n-raztopine solne kisline. 

Merilno bučko s termometrom potopimo v vodno 
kopel, katere temperatura je 620C. Vsebino bučke ob 
nalahnem mešanju v dveh minutah segrejemo na 
60oC in jo držimo v tej temperaturi 10 minut. Nato 
bučko pod vodnim curkom ohladimo na temperaturo 
20C>C, termometer izplaknemo, dopolnimo jo z destili- 
rano vodo do označbe in, ko pustimo stati eno uro, po- 
larimetriramo. 

Kot prej najmanj šestkrat odčitamo, dobljeno sred- 
njo vrednost korigiramo z ničelno vrednostjo in mno- 
žimo s količnikom razredčenosti 1,25. 

Račun 
Specifična sučnost raztopine pred inverzijo D = 

100-d 
zc   

1 • C 
pri čemer je: 
d = odčitana vrednost na polarimetru, korigirana Z 

ničelno vrednostjo in količnikom razredčenosti 
1 = dolžina cevi polarimetra v dm 
c = koncentracija raztopine (10 g na 100 ml) 

100 ■ d 
Specifična sučnost raztopine po inverziji I =   

1 • c 
pri čemer je: 
d = odčitana vrednost na polarimetru, korigirana z 

ničelno vrednostjo in količnikom razredčenosti 
1,25 

1 = dolžina cevi polarimetra v dm 
c = koncentracija raztopine (10 g na 100 ml) 

D — I 
Vsebina saharoze (nekorigirana) S =   

0,8811 
pri čemer je: 
D = specifična sučnost raztopine pred inverzijo 
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I = specifična sučnost invertirane raztopine 
0,8811 = količnik preračunavanja za saharozo 

(količnik konverzije). 
Odstotek vsebine saharoze (S) korigiramo še s 

prostornino (V), ki se nanaša na netopljivi material v 
lOVo-ni raztopini (izgube pri bistritvi s svinčevim ace- 
tatom in drug netopljiv material). 

1.000—(1,02 • x + 0,8 y) 
V = —  

100 
pri čemer je: 
V = količnik korekcije za prostornino 
x = vsebina maščobe v analiziranem vzorcu v 0/o 
y — vsebina nemaščobnih kakaovih delov in beljakovin 

mleka v analiziranem vzorcu. 
Vrednost »x« določamo analitično, medtem ko 

vrednost.»y« izračunamo. Seštevek vlaga + maščoba +. 
!+ nekorigirana vsebina sladkorja (saharoza + lakto- 
za) odvzamemo pd 102, če vsebina sladkorja ne znaša 
več kot 400/o. Za vsebino sladkorja, ki je približno SOVo 
in več, je treba zgornji seštevek odšteti od 102,5. 

V večini primerov se količnik korekcije (V) giblje 
približno 0,95. 

7. DOLOČANJE LAKTOZE PO LUFF-SCHOORLU 

P ri b o r 
1. Merilna bučka 200 ml 
2. Erlenmeyerjeva bučka z brušenim grlom 300 ml 

5 3. Zračni hladilnik z brušenim nastavkom 
4. Luffov regent 
5. Graduirana pipeta 5 ml 
6. Caša 100 ml 
7. Merilni valj 

Reagenti 
1. Raztopina kalijevega oksalata (KaCsO-t • 10 ЊО). 

Raztopimo 10 g v 100 ml destilirane vode. 
2. Raztopina dinatrijevega fosfata (Na2HP04 • 12 
ЊО), 
Raztopimo 10 g v 100 ml destilirane vode. 

3. Diatomejska prst 
4. Lufftov reagent 
5. Kalijev jodid (KJ) 
6. 250/o-na raztopina žveplene kisline 
7. 0,1 n raztopina natrijevega tiosulfata 
8. M-na raztopina škroba 
Vsebina in preiskovanje Luffovega reagenta 

Luffov reagent vsebuje: 
1) raztopino bakrovega sulfata (CuSOi • 5 ЊО). 

Raztopimo 25 g v J00 ml destilirane vode. 
2) raztopino kristalnega natrijevega? karbonata 

(NasCOs • IOH2O). Raztopimo 263 g v 250 ml destili- 
rane vode. 

3) raztopino kristalnega natrijevega karbonata 
(NasCOs • lOHsO), Raztopimo 125 g v 110 ml vroče de- 
stilirane vode. 

4) raztopino citronske kisline (CeHsO? • ЊО). Raz- 
topimo 50 g v 50 ml destilirane vode. 

Raztopino citronske kisline pazljivo vlijemo v oh- 
lajeno raztopino kristalnega natrijevega karbonata 
pod 3) in mešamo, dokler se ne preneha razvijati og- 
ljikov dioksid. Nato to zmes vlijemo v ohlajeno raz- 
topimo pod 2), temu pa se doda raztopina bakrovega 
sulfata. Tako pripravljen reagent ima pH približno 
9,9. 

Reagent mora biti 0,1 n glede na baker. V 25 ml 
reagenta dodamo 3 g KJ in 25 ml 250/o-ne H2SO4. 

Titriramo z 0,1 raztopino natrijevega tiosulfata s škro- 
bom kot indikatorjem. 

Reagent mora biti 1,9 n glede na sodo in bikarbo- 
nat. Na 1 ml reagenta dodamo v Erlenmeyerjevo buč- 
ko 9 ml destilirane vode in 25 ml 0,1 n HC1 ter se- 
grevamo 1 uro na vreli vodni kopeli; Ko ohladimo, do- 
polnimo z destilirano vodo do začetne prostornine in 
titriramo z 0,1 n raztopino natrijevega hidroksida s 
fenolftaleinom kot indikatorjem. Poraba 0,1 n baze mo- 
ra biti 6 ml 

Glede na samo sodo mora biti reagent 1,2 do 1,5 
n. Titriramo s stresanjem 1 ml reagenta z 0,1 n solno 
kislino s fenolftaleinom kot indikatorjem. Porabljena 
količina 0,1 n HC1 mora biti 6 do 7,5 ml. 

Postopek 
Odpipetiramo 50 ml bistre lOVo-ne raztopine za 
analizo (enako raztopino kot se uporablja za polari- 
metrinno določanje) v merilno bučko, ki drži 200 ml, in 
dodamo ob mešanju 2 ml kalijevega oksalata, pustimo, 
da stoji 1 minuto, nakar pa dodamo 2 ml dinatrijevega 
fosfata. Dopolnimo z destilirano vodo do označbe, pre- 
mešamo, vlijemo v čašo in dodamo za noževo konico 
diatomejske prsti, premešamo in filtriramo skozi na- 
gubani filtrirra papir. Prvi del filtrata znova filtriramo 
skozi isti filter. 

V Erlenmeyerj evo bučko, ki drži 300 ml, odpipeti- 
ramo 25 ml Luffovega reagenta in 25 ml filtrirane 
raztopine sladkorja, dodamo še nekaj kamenčkov za 
vretje in spojimo bučko s povratnim hladilnikom. 
Bučko segrevamo na azbestni mrežici, ki ima odprtino 
enako velikosti dna bučke, in sicer tako, da vsebina 
zavre v 2 minutah, nato pa jo kuhamo še 10 minut. 
Ce je potrebno, lahko vzamemo tudi manjšo količino 
raztopine sladkorja, vendar mora biti skupna pro- 
stornina 50 ml, kar uredimo z dodatkom destilirane 
vode. Nato ohladimo vsebino bučke na 20CC, dodamo 
3 g KJ, raztopljene v malo destilirane vode in 25 ml 
žveplene kisline .v majhnih količinah in ob stalnem 
mešanju (močna penitev), vendar kolikor je mogoče 
hitreje. Oproščen jod se takoj titrira s tiosulfatom in 
s škrobom kot indikatorjem. 

Slepi poskus opravimo na enak način le, da na- 
mesto raztopine sladkorja dodamo ustrezno količino 
destilirane vode. 

Od ml tiosulfata, porabljenih za slepi poskus, od- 
vzamemo ml tiosulfata, ki so bili porabljeni za glavni 
poskus in razliko pomnožimo s količnikom tiosulfata. 
Z Luff-Schoorlovo tabelo odčitamo ustrezno količino 
anhidrida laktoze. 

Račun 
m • 4 

L =   
n 

L2 = (L—r) • V oziroma L2 — (L—0,25) ■ 0,95 
pri čemer je: 
L = 0/o anhidrida laktoze (nekorigirano) 
m = mg anhidrida laktoze (iz tabele) 
n = ml porabljene 2,5'Vo-ne raztopine sladkorja 
La = »/o anhidrida laktoze 
r = 0,25 = količnik korekcije zaradi prisotnosti saha- 

roze in redticirajočih kakaovih delov 
V = 0.95 = količnik korekcije zaradi prostornine usled- 

line. 
Rezultat se daje v odstotkih anhidrida laktoze (če 

je potrebno, preračunamo sa suho substanco). 
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Laktoza 

Luff-Schoorloua tabela 

0Д n NaiSžOs 
ml 

Laktoza 
anhidrid 

mg 

Razlika Laktoza 
hidrat 

mg 

1 
2 
3 
4 
3 
в 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 

3,6 
7,3 

11,0 
14.7 
18.4 
22, t 
25.8 
29.5 
33,2 
37,0 
40.8 
44.6 
48,4 

•52,2 
56,0 
59.9 
63,8 
76.7 
71,7 
75.7 
79.8 
83.9 
88,0 

3,7 
3.7 
3.7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3.7 
3.7 
3.8 
3,8 
3,8 
3,8 
3.8 
3.9 
3,9 
3,9 
4,0 
4.0 
4.1 
4,1 
4,1 
4,1 

3,8 
7,7 

11.6 
15,5 
19.4 
23,3 
27,2 
31.1 
35,0 
39,0 
43,0 
47,0 
51,0 
55,0 
59,0 
63,0 
67.2 
71.3 
75.5 
79.7 
84,0 
88,3 
92.6 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3.9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
4,0 
4.0 
4,0 
4.0 
4.1 
4Д 
4.1 
4.2 
4.2 
4.3 
4,3 
4,3 

395. 

Na podlagi 1. točke odloka o določitvi blaga, za ka- 
tero določa blagovne kontingente in devizne kontingen- 
te Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»Uradni list 
SFRJ« Št. 14/72) izdaja zvezni sekretar za zunanjo tr- 
govino na predlog Zveznega sekretariata za trg in cene 
In po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije 

ODREDBO 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O 
BLAGOVNIH IN DEVIZNIH KONTINGENTIH ZA 

UVOZ BLAGA V LETU 1973 

1. V odredbi o blagovnih in deviznih kontingentih 
za uvoz blaga v letu 1973 (»Uradni list SFRJ« št. 13/73, 
21/73 in 27/73) se v 2. točki pod 1) Reprodukcijski ma- 
terial, za zaporedno številko 29 doda nova zaporedna 
številka 30, ki se glasi: 

»Zap. 
štev. 

Tapifna številka 
carinske tarife 

Imenovanje , Količina 
oziroma 
vrednost 

30 20.08/1 Etilni alkohol, 
nedenaturiran 8.000 ton« 

V 2. točki pod 2) Blago široke potrošnje, se za za- 
poredno številko 8 doda nova zaporedna številka 9, ki 
se glasi; 

»Zap, 
štev. 

Tarifna številka 
carinske tarife 

Imenovanje Količina 
oziroma 
vrednost 

Razlika 

07;01/lb Krompir, drug 3.000 ton«. 

2, V 5 točki se besede: »7 in 8« nadomestijo z be- 
sedami: »7, 8 in 9«. 

3. Ta odredba začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

P. št. 12011. 
Beograd, 22. maja 1973. 

Namestnik zveznega sekre- 
tarja za zunanjo trgovino: 

Dimitar Bojkovski s. r. 

396. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega od- 
stavka 25. člena in prvega odstavka 29. člena zagona 
o jugoslovanskih standardih (»Uradni list FLRJ« št. 
16/60 in 30/62) izdaja direktor Jugoslovanskega zavoda 
za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH S PODROČJA 
KERAMIČNIH KANALIZACIJSKIH CEVI 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde; 

Keramične kanalizacijske cevi, priključki, korit- 
nice in plošče; 

— Kakovostni pogoji — — — JUS B.D1.2tO 
— Ravne cevi. Dimenzije — — JUS B.D1.220 
— Navadni loki. Dimenzije — — JUS B.D1.225 
— Etažni loki. Dimenzije — — JUS B.D1.22*> 
— Redukcije. Dimenzije — — JUS B.D1.230 
— Ravni razcepi. Dimenzije — — JUS B.D1.240 
— Poševni razcepi. Dimenzije — JUS B.D1.245 
— Koritnice. Dimenzije — — JUS B.D1.2aO 
— Preizkuševalne metode — — JUS B.D8.400 
2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe 

je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe 
so obvezni in veljajo od 1. avgusta 1973. 

4. Razveljavijo se tile jugoslovanski standardi; 
Keramične kanalizacijske cevi, fazonski kosi, 

plošče in klinker opeke; 
— Kakovostni pogoji — — — JUS B.D1.210 
— Ravne cevi ______ JUS B.D1.220 
— Navadni loki _ _ _ _ JUS B.D1.225 
— Etažni loki _____ JUS B.D1.226 
— Redukcije _____ JUS B.D1.230 
— Ravni razcepi, enokraki in dvo- 

kraki ________ jus B.D1.240 
— Poševni razcepi, enokraki in 

dvokraki _______ jus B.D1.245 
— Koritnice _____ jus B.D1.250 
— Preskusne metode — — _ JUS B.D8.400, 
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ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih stan- 
dardih za keramične kanalizacijske cevi, fazonske ko- 
se, plošče in klinker opeke (»Uradni list FLRJ«< št. 
27/60). 

5. Jugoslovanski standardi iz 4. točke te-.odločbe 
nehajo veljati 31. julija 1973. 

St. 17-1846/1. 
Beograd, 2. aprila 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda ža 

standardizacijo: 
Milan Krajnovie s. r. 

397. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega od- 
stavka 25. člena in prvega odstavka 29. člena zakona o 
jugoslovanskih standardih (»Uradni list FLRJ« št. 
16/60 in 30/62) izdaja direktor Jugoslovanskega zavoda 
za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH S PODROČJA 
GRADBENIŠTVA 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde; 

Tovarniško izdelani gradbeni elementi: 
— Železobetonska okna — — — JUS U.N1.250 
— Bloki iz pepela termoelektrarn JUS U.N1.030 
— Plinasti beton in penobeton. Za- 

ščita armature pred korozijo — — JUS U.N1.060 
Keramične ploščice: 
— Vlečene in stiskane fasadne plo- 

ščice. Definicije, vrste in kakovost — JUS B.D1.334 
— Določanje odpornosti proti tem- 

peraturnim spremembam — — — JUS B.D8.050 
1 Stanovanjska sanitarna oprema: 

— Sanitarna keramika. Definicija, 
vrste in metode za preizkušanje kako- 
vosti 

dimenzije 
Keramični umivalniki. Oblika in 

— — — — — JUS U.N5.110 
— Keramične straniščne školjke s 

plitkim dnom. Oblika in dimenzije — JUS U.N5.120 
— Keramične straniščne školjke, z 

globokim dnom Oblika in dimenzije — JUS U.N5.121 
2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe 

je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

, 3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe 
so obvezni in veljajo od 1. avgusta 1973. 

4. Razveljavijo se tile jugoslovanski standardi: 
Tovarniško izdelani gradbeni elementi: 
— Železobetonska okna — — JUS U.N1.250, 

ki je bil predpisan z odločbo o jugoslovanskem stan- 
dardu s področja gradbeništva (»Uradni list SFRJ« št. 
24/66); 

Sanitarna oprema za stanovanja: 

— Umivalniki (keramični) — — JUS U.N5.110 
— Keramične straniščne školjke 

— s plitvim dnOm; —v~v -- , — — JUS U.N5.120, 
ki so biii predpisani z odločbo o jugoslovanskih stan- 
dardih s področja stavbarstva (»Uradni list FLRJ« St. 
,48/62). '' ' 

5. Jugoslovanski standardi iz 4. točke te odločbe 
nehajo veljati 31. julija 1973. 

St. 17-1847/1. 
Beograd, 2. aprila 1973. ■ 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnovie s. r. 

JUS U.N5.100 

Keramične straniščne školjke — 
S globokim dnom JUS U.N5.121 

398. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugosk>.vanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH S PODROČJA 
TOPLOTNE TEHNIKE V VISOKI GRADNJI 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde: . 

Toplotna tehnika v visoki gradnji: 
— Določanje količnika toplotne pre- 

vodnosti po metodi s kroglo — — — JUS U.J5.040 
— Določanje količnika toplotne 

prevodnosti po metodi s cevjo — — JUS U.J5.042 
— Preizkušanja občutnosti toplote 

poda JUS U.J5.054 
— Termometrija in termometri. 

Splošni pojmi — — — — — — JUS U.J5.120 
— Stekleni termometri — — — JUS U.J5.122 
— Laboratorijski stekleni termo- 

metri za splošne namene — — — — JUS U.J5.124 
— Stekleni termometri velike na- 

tančnosti ___ _ ___ JUS U.J5.123 
— Dilatacijski termometri — — JUS U.J5.130 
— Termometri z BouridonoVo spi- 

ralo ________ JUS U.J5.132 
— Radiacijski termometri. Defi- 

nicije _ — — — JUS U.J5.134 
2. Jugoslovanske standarde iz 1, točke te odločbe 

je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe so 
obvezni in veljajo od L avgusta 1973. 

St. 17-1848/1. 
Beograd, 2. aprila 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnovie s. r. 
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399. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(>-Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH S PODROČJA 
VARSTVA PRED POŽAROM 

1. Jugoslovanski zavod za stanadrdizacijo pred- 
pisuje tele jugoslovanske standarde: 

Varstvo pred požarom: 
— Preizkušanje materiala in kon- 

strukcij. Definicije pojmov — — — JUS U.J1.010 
— Priprava vzorcev za določanje 

kalorične moči — — — — — — JUS U.J1.020 
— Preizkušanje gorljivosti materiala JUS U.J1.040 
— Določanje hitrosti širjenja pla- 

mena ________ JUS U.J1.060 
— Razvoj požara v preizkuševal- 

nih pečeh za konstrukcije — — — JUS U.J1.070 
— Preizkušanje protipožarne odpor- 

nosti zidov JUS U.JI.090 
— Preizkušanje protipožarne od- 

pornosti stebrov — — — — — — JUS U.J1.100 
— Preizkušanje protipožarne od- 

pornosti mednadstropnih konstrukcij JUS U.J1.110 
— Preizkušanje protipožarne od- 

pornosti vrat, oken in pokrovov — — JUS U.J1.160 
— Preizkušanje protipožarne od- 

pornosti dimnikov — — — — — JUS U.J1.170 
— Merjenje temperature na neiz- 

postavljeni strani konstrukcij — — JUS U.J1.200 
2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe 

je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe 
so obvezni in veljajo od 1. avgusta 1973. 

St. 17-1816/1. 
Beograd, 30. aprila 1973. ' 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnović s. r. 

400, 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25, člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH S PODROČJA 
OSNOVNHI IN SPLOŠNIH STANDARDOV 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tele jugoslovanske standarde: 

Osnovna merila za kakovostne po- 
goje potrošniškega blaga. Pojasnilo poj- 
mov ________ jus A.A2.030 

Preizkušanje potrošniškega blaga. 
Splošna pravila — _ _ _ — jus A.A2.031 

Primerjalno preizkušanje potrošniš- 
kega blaga. Pojasnilo pojmov — — JUS A.A2.032 

Uporabna vrednost potrošniškega 
blaga ________ JUS A.A2.033 

2. Jugoslovanske standarde iz 1, točke te odločbe 
je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločba 
so obvezni in veljajo od 1. avgusta 1973. 

St. 27-1817/1. 
Beograd, 30. aprila 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnovlc s. r. 

401. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKEM STANDARDU S PODROČJA 
OBDELAVE INFORMACIJ 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tale jugoslovanski standard: 

Obdelava informacij. Prenos digi- 
talnih podatkov. Definicije pojmov — JUS A.F0.003 

2. Jugoslovanski standard iz 1. točke te odločbe je 
objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v po- 
sebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanski standard iz 1. točke te odločbe se 
bo uporabljal od 1. avgusta 1973. 

St 27-1838/1. 
Beograd, 30. aprila 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo; 
Milan Krajnović s. r. 

402. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena, četrtega od- 
stavka 25. člena in prvega odstavka 29. člena zakona o 
jugoslovanskih standardih (»Uradni list FLRJ« št. 
16/60 in 30/62) izdaja direktor Jugoslovanskega zavoda 
za standardizacijo 

ODLOČBO 

O RAZVELJAVITVI JUGOSLOVANSKIH STANDAR- 
DOV S PODROČJA BAKRA IN BAKROVIH ZLITIN 

1. Razveljavijo se tile jugoslovanski standardi: 
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Baker. Klasifikacija — — — JUS C.D1.002, 
ki je bil predpisan z odločbo o, jugoslovanskih stan- 
dardih-za baker in bakrove zlitine (»Uradni list SFRJ« 
žt. 11/65); 

Tanki bakreni trakovi, hladno va- 
ljani. Oblika in mere — — — — JUS C.D3.700 

Tanke bakrene, pločevine, hladno valjane 
Oblika in mere — — — — — JUS C.D4.501, 
ki sta bila predpisana z odločbo o jugoslovanskih stan- 
dardih za baker in bakrove zlitine (»Uradni list SFRJ« 
št. 8/67); 

Vlečena bakrena cev, dimenzije in 
tolerance _______ JUS C.D5.500, 
ki je bil predpisan z odločbo o jugoslovanskih stan- 
dardih s področja črne in barvaste metalurgije (»Urad- 
ni list FLRJ« št. 54/55). 

2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 05-2436/1. 
Beograd, 14. maja 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnović s. r. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI DRU- 
GEGA ODSTAVKA 41a ČLENA SPREMEMB IN DO- 
POLNITEV PRAVILNIKA OBČINSKEGA SODlSCA 
V SJENICI O OBLIKOVANJU, UPORABI IN DELIT- 

VI SREDSTEV ZA DELO 

I. Ustavno sodišče Srbije je odstopilo Ustavnemu 
sodišču Jugoslavije' vlogo, v kateri Radojka Balšič iz 
Sjenice zahteva presojo zakonitosti drugega odstavka 
41a člena sprememb in dopolnitev pravilnika občinske- 
ga sodišča v Sjenici o oblikovanju, uporabi in delitvi 
sredstev za delo z dne 31. julija 1971. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je na seji dne 8. de- 
cembra 1972 sklenilo začeti postopek za presojo zako- 
nitosti prerekane določbe pravilnika. 

V drugem odstavku 41a člena sprememb in dopol- 
nitev pravilnika Občinskega sodišča v Sjenici o obli- 
kovanju, uporabi in delitvi sredstev za delo je med 
drugim določeno, da se delavcem s srednjo in nižjo 
strokovno izobrazbo ter drugim delavcem na sodišču, 
razen sodnikom in sodnim pripravnikom, ki so »stari 
več kot 55 let, poveča sedanji osebni dohodek za 10 
odstotkov«. 

II. Ustavno sodišče Jugoslavije je pri presoji us- 
tavnosti in zakonitosti prerekane določbe pravilnika 
ugotovilo, da ima delovna skupnost pravico, da v skla- 
du z osnovami in merili, ki jih določa v svojih sploš- 
nih aktih, samostojno določa osebni dohodek delavcev. 
V tem smislu sme delovna skupnost za posamezna 
delovna mesta odmeriti osebni dohodek. Pra- 
vica, delovne skupnosti, da samostojno določa osnove 
in merila za delitev osebnega dohodka delavcev; pa 
ne sme biti v nasprotju z načelom iz drugega odstav- 
ka 3. točke ustavnega amandmaja XXI, po katerem 
gre vsakemu delavcu v organizaciji združenega dela 
osebni dohodek, »ki je sorazmeren uspehom njego- 
vega dela in njegovemu osebnemu prispevku, k uspe- 
hu in razvoju organizacije, ki ga je dal s svojim skup- 
nim, sedanjim in minulim delom v njej«, ter z 2. toč- 

ko prvega odstavka 10. člena temeljnega zakona o de- 
lovnih razmerjih, ki določa, da se delavčeva udeležba 
pri delitvi sredstev za osebne dohodke določa v skla- 
du z načelom delitve po delu. 

V prerekani določbi pravilnika pomeni delavčeva 
starost podlago za določanje višine osebnega dohodka. 
Zato po presoji sodišča ni v skladu z omenjenim na- 
čelom o delitvi po delu in ne z načelom enakoprav- 
nosti delavcev pri oblikovanju in delitvi osebnega do- 
hodka. 

III. Ustrezno rečenemu in na podlagi 3. točke prve- 
ga odstavka 241. člena ustave SFRJ in 26. člena zakona 
o ustavnem sodišču Jugoslavije je Ustavno sodišče Ju- 
goslavije 

odločilo 

1. Starost delavca sama po sebi ne more biti pod- 
laga za povečanje osebnega dohodka delavca. 

2. Razveljavi se drugi odstavek 41a člena spre- 
memb in dopolnitev pravilnika občinskega sodišča v 
Sjenici o oblikovanju, uporabi in delitvi sredstev' za 
delo z dne 31. julija 1971. 

3. To odločbo objaviti v »Uradnem listu SFRJ« in 
v občinskem sodišču v Sjenici enako, kot je bil ob- 
javljen omenjeni splošni akt. 

IV. Ustavno, sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo po javni obravnavi dne 3. aprila 1973 v sestavi; 
predsednik sodišča Blažo Jovanović in člani sodišča dr. 
Borislav Blagojevič, Ivan Božičevič, Radivoje Glavic, 
Dimo Kantardžiski, Djuro Medenica, Nenad Petrovič, 
Borivoje Romič, dr. Ivo Sunarić, Taip Taipi in Jože 
Zemljak. 

U št. 122/72. 
Beograd, 3. aprila 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blažo Jovanović s. r. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi 34. člena zakona o narodni obrambi 
(»Uradni list SFRJ« št. 8/69) izdaja predsednik Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije na predlog 
Izvršnega sveta Socialistične republike Srbije 

ODLOČBO 

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU POVELJNIKA RE^, 
PUBLIŠKSGA ŠTABA ZA NARODNO OBRAMBO 

Razreši se Milija Radovanovič, poveljnik republiš- 
kega štaba za narodno obrambo Socialistične republiko 
Srbije. 

Za poveljnika republiškega štaba za narodno ob- 
rambo Socialistične republike Srbije se imenuje ge'-^ 
neralpolkovnik Rajko Tanaskovič. 

R. št. 318. 
Beograd, 11. maja 1973. 

Predsednik republike; 
Josip Broz Tito s. r. 



Stran 940. — Številka 29. 

Na podlagi tretjega odstavka 43. člena zakona o 
organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij (»Uradni list SFRJ« 
št. 32/71, 54/71 in 67/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRE- 
TARJA ZA TRG IN CENE 

Za pomočnika zveznega sekretarja za trg in cene 
se postavi Zoran Pupovac, samostojni svetovalec v ka- 
binetu predsednika Zveznega izvršnega sveta. 

B. št. 40. 
Beograd, 9. maja 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedić s. r. 

ODLIKOVANJA 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja 
XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih odločil, da 
«e odlikujejo: 

— za zasluge pri razvoju in utrjevanju miroljub- 
nega sodelovanja in prijateljskih odnosov med Soci- 
alistično federativno republiko Jugoslavijo in Repub- 
liko Venezuelo 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO 

Nelson Hernandez, izredni in pooblaščeni velepo- 
»lanik Republike Venezuele v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji; 

— za zasluge in prispevek k razvoju in utrjevanju 
miroljubnega sodelovanja in prijateljskih odnosov med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Re- 
publiko Cile 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO 
ZVEZDO NA OGRLICI 

Mario Barros van Buren, svetovalec veleposlaništva 
Republike Cile v Beogradu; 

— za poseben prispevek k popularizaciji zaslug 
znanstvenika Nikole Tesle na področju elektrotehnike 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATIM 
VENCEM 

akademik Georges Darrieus, član Francoske aka- 
demije znanosti in profesor na Sorboni v pokoju; 

Četrtek, 31. maja 1973. 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO 
ZVEZDO NA OGRLICI 

ing. Charles Dietsch, pomočnik direktorja Elektro 
gospodarstva Francije. 

St. 121. 
Beograd, 13. novembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

VSEBINA: 
Stran 

389. Zakon o pokopališčih in grobovih borcev 
v tujini — — — — — — — — — 925 

390. Odlok o odložitvi plačila posebnih uvoznih 
davščin za ladje, ki se začno gospodarsko 
izkoriščati, preden pridejo čez carinsko 
črto. In za letala z najmanj petimi potniš- 
kimi sedeži, ki so namenjena za mednarod- 
ni zračni promet — — — — — — 925 

391. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi 
službe Zveznega izvršnega sveta za mobili- 
zacijske priprave — — — — — — 926 

392. Odlok o spremembah poslovnika Zveznega 
izvršnega sveta — — — — — — — 928 

393. Pravilnik o območjih in objektih, ki jih ob- 
• segajo mejni prehodi za mednarodni pro- 

met ter mejni prehodi za obmejni promet 92S 
394. Pravilnik o metodah kemičnih analiz in su- 

peranaliz kakaovega prahu in čokolade — 927 
395. Odredba o spremembah in dopolnitvah od- 

redbe o blagovnih in deviznih kontingentih 
za uvoz blaga v letu 1973 — — — — 936 

396. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja keramičnih kanalizacijskih cevi — 938 

397. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja gradbeništva — — — — — — 937 

398. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja toplotne' tehnike v visoki gradnji — 937 

399. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja varstva pred požarom — — — — 933 

400. Odločba o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja osnovnih in splošnih standardov — 933 

401. Odločba o jugoslovanskem standardu s pod- 
ročja obdelave informacij — — — — 938 

402. Odločba o razveljavitvi jugoslovanskih 
standardov s področja bakra in bakrovih 
zlitin — — — — — — — — — 933 

Odločba o presoji ustavnosti in zakonitosti dru- 
gega odstavka 41a člena sprememb in do- 
polnitev pravilnika občinskega sodišča v 
Sjenioi o oblikovanju, uporabi in delitvi 
sredstev za delo — — — — — — — 939 

Postavitve in razrešitve — — — — — — 393 

Odlikovanja — — — — — — — — — 940 

Mednarodne pogodbe — — — — — — — 57 
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