
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во на-
деине на српскохрватски односно храатскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Среда, 22 февруари 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ И ГОД. XLV 

Цена на овој број е 800 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1989 година изнесува 53.300 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредннпгтво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

116. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИ-

ВАТИТЕ НА НАФТАТА НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО 
1. Престанува да важи Одлуката за задржување на це-

ните на нафтата и дериватите на нафтата на затеченото 
ниво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 57 
21 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Мнкулнќ, с. р. 

117. 
^рз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА КОЈ СЕ ДОДАВА КОН 

ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 
1. Во Одлуката за утврдување на надоместот за па-

тишта кој се додава кон цената на дериватите на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89) во точка 1 одредбите 
под а) и б) се менуваат и гласат: 

а) за одржување на патишта и отплата на странски 
кредити: 

1) моторен бензин 

- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) гасно масло - дизел-гориво 

-Д-1 
- Д - 2 
- д - з 

21,3746% 
17,5097% 
14,8421% 

19,4533% 
18,7785% 
19,4543% 

б) за изградба на Автопатот братство и единство и на 
магистрални патишта од интерес за целата земја - за по-
влекување и отплата на странски кредити: 

1) моторен бензин 

- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) гасно масло - дизел-гориво 

-Д-1 
- Д - 2 
-Д-3 

22,9923% 
17,8351% 
14,3340% 

21,6586% 
20,6923% 
20,5724% 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 58 
21 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулнќ, с. р. 

118. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува ^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЦЕНТРИЧНИ 

ЛИБЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат центричните либели 
(во натамошниот текст: либела). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS W-3/2. 

Член 2 
Либела (скица бр. 1), во смисла на овој правилник, е 

механичко мерило за агол во произволна (која и да било) 
вертикална рамнина, засновано врз примена на затворен 
сад со кружна форма со сферично издадена горна страна, 
делумно исполнето со течност, при што воздушниот меур 
во садот секогаш зазема највисока положба и, со помош 
на поделба на повеќе концентрични кругови, овозможува 
мерење на големината на тој агол и, приближно, на него-
вата ориентација во хоризонтална рамнина. 

Либелата од став 1 на овој член може да биде со Ку-
ќиште и л и без Куќиште. 

Член 3 
Либелата е наменета за утврдување на хоризонтална-

та положба на рамнина, како и за мерење на мали отста-
пувања на таа рамнина од хоризонталната положба, по 
големина и насока. 

НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧКА 
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Во склоп со соодветен аголен уред, либелата е наме-
нета за утврдување на вертикална положба, како и за оп-
ределување на мали отстапувања од таа положба, по голе-
мина и насока. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) поделок на либелата е радијалното растојание по-

меѓу оските на две кои и да било соседни концентрични 
кружни линии кои, заедно со другите, формираат (цирку-
ларна) поделба на либелата; 

2) вредност на поделокот на либелата, изразена во 
единици на аголот во рамнината, е големината на накло-
нот мерен со либелата, која му одговара на еден поделок 
на либелата; 

3) должина на поделокот на либелата, изразена во 
единици на должина, е радијалното растојание помеѓу ос-
ките на кои и да било две соседни концентрични кружни 
линии кои и припаѓаат на (циркуларната) поделбата на 
либелата; 

4) осетливост на либелата е најмалиот агол за кој 
треба да се наведне либелата за да може, со голо око, да се 
забележи раздвижувањето на меурот на либелата; 

5) грешка на либелата е големината на отстапување-
то на покажувањето на либелата на кое и да било место од 
мерниот опсег во однос на соодветната права односно 
споредбена вредност; 

6) нулева положба на либелата е положбата на либе-
лата во која меурот на либелата е концентричен со нејзи-
ниот основен круг; нулевата положба на либелата вграде-
на во некое тело ја покажува положбата во која референ-
тната рамнина на тоа тело се наоѓа во хоризонтална по-
ложба. 

Член 5 
Најголемите дозволени грешки на поделбата на либе-

лата се дадени во следната табела: 

Големина Грешка 

Вредност на поделокот ± 1/4 од правата вредност 
на поделокот 

Широчина на цртата ± 1/10 од средната вред-
ност на широчината на 
цртата 

Најмал агол при кој меу- Агол кој му одговара на 
рот на либелата се раз- одот на меурот од 0,3 mm 
движува 
') Се утврдува со еднострано лесно и безудирно свртување на либелата. 

Член 6 
Граници на дозволените грешки на другите парамет-

ри на либелата односно на елементите на либелата: 
1) разликата во пречникот на два последователни 

концентрични кругови мора да биде (4 ± 0,2) mm; истото 
важи и ако постои само еден (најмал) круг, а другите се 
подразбираат,што значи, должината на поделокот мора 
да биде (2 ± 0,1) mm; 

2) широчината на кружните линии мора да биде во 
границите (0,3-0,5 mm), по целата должина на линијата; 

3) должината на меурот, при 20 0С, мора да изнесува 
околу три четвртини од вредноста на пречникот на најма-
лиот концентричен круг. 

Член 7 
Вредноста на поделокот на либелата се избира завис-

но од намената на либелата. 
Номиналната вредност на поделокот мора да биде 

назначена на ампулата односно на куќиштето на либела-
та. 

Член 8 
Референтната температура, за која се пропишани гра-

ниците на дозволените грешки на либелата, изнесу-
ва 20 “С. 

Член 9 
Либелата се состои од: 
1) тело (ампула) на либелата и 
2) Куќиште на либелата (скица бр. 1). 

Член 10 
Телото на либелата е затворен сад, со цилиндрична 

форма, делумно исполнет со течност, со сферично израбо-
тен горен дел. 

Телото на либелата е изработено од материјал што 
мора да биде проѕирен, со хомоген состав, без меурчиња, 
нечистотија и штетни напони. 

Член 11 
Куќиштето на либелата служи како мелничка за-

штита и носач на телото на либелата и конструктивно е 
приспособено или за самостојно користење на либелата 
или за нејзино вградување (скица 2). 

Телото на либелата мора да биде поставено во куќ-
"Јштето на либелата и зацврстено така што да биде непод-
вижно (залепено односно загитувано) и оската на телото 
на либелата да биде во оската на куќиштето и нормална 
на референтната рамнина на куќиштето. 

Член 12 
Внатрешната површина на горната (сферична) стра-

на на телото на либелата мора да биде брусена или офор-
мена со пресување, а Нејзината надворешна површина мо-
ра да биде полирана. 

Член 13 
Телото (ампулата) на либелата мора да има еден ос-

новен круг, концентричен со оската (вертикална) на тело-
то на либелата. Допуштени се и повеќе вакви концентрич-
ни кругови. 

Концентричните кругови, што ја формираат (цен-
тричната) поделба на либелата, можат да бидат изведени 
од надворешната или од внатрешната ^страна на сферич-
ниот дел на телото на либелата и мораат да бидат израбо-
тени: 

1) ако се надворешни - со нагризување, при дополни-
телно пополнување со трајна боја; 

2) ако се внатрешни - со нанесување на траен начин, 
но така што да не ја попречуваат подвижноста на меурот. 

Член 14 
Течноста со која е исполнета ампулата на либелата 

најчесто е етер или течност со особини слични на него, ко-
ја под дејството на светлината и топлината не се разлага. 

Член 15 
Куќиштето на либелата може да биде изработе,но од 

месинг, челик, лесен метал и пластична материја со соод-
ветни особини. 

Ако е изработено од метал, куќиштето на либелата 
може да биде изработено со пресување или со симнување 
на струганици и површински заштитено на следниот на-
чин: 

1) со никлување, со хромирање или без посебна за-
штита - ако, е изработено од месинг; 

2) со никлување или со хромирање - ако е изработено 
од челик; 

3) со анодно оксидирање (елоксирано) - ако е израбо-
тено од алуминиум. 

Член 16 
Конструкцијата на куќиштето на либелата може да 

биде различна, зависно од намената на либелата (скица 2): 
1) за самостојно користење на либелата, со слободно 

полагање на подлога (скица 2, ,под 1); 
2) за вградување во соодветен дел односно на соодве-

тен дел: 
- со навојна врска на куќиштето на либелата (скица 2, 

км 2); 
- со вметнување на телото на либелата во (калибри-

рано) лежиште (скица 2, под 3); 
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со прицврстување со помош на завртка преку по-
себно изработен раб на долниот (скица 2, под 4) или на 
горниот дел на либелата (скица 2, под 5). 

Член 17 
Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат 

напишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно на народностите на Југославија. 

Член 18 
Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат 

јасни, добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 19 
На либелата мораат да бидат напишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на поделокот на либелата; 
3) службената ознака на типот на либелата - ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 20 
На либелата можат да бидат напишани: ознака напре-

чникот на либелата, назив на земјата на производителот, 
стандардот на земјата на производителот, годината на 
производство и слично, како и каталошките, сериските и 
други броеви. 

Член 21 
Скиците бр. 1 и 2 се наоѓаат во прилогот на овој пра-

вилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 22 
Либелите што се наоѓаат во употреба, а во поглед на 

натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 
декември 1989 година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3348/1 
7 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

1) 

Скица 1 - Општ изглед на центричната либела 
1 - Тело (ампула) на либелата 
2 - Поделба на либелата 
3 - Основен круг 
4 - Оска на либелата 
5 - Нулева точка на либелата 
6 - Меур 
7 - Течност 
8 - Куќиште 
9 - Полнетица (кит, лепило) 

3 ) , 

Скица 2 - Примери на конструкцијата на куќиштето 
на центричната либела 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

116. Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за задржување на цените на нафтата и дерива-
тите на нафтата на затеченото ниво 273 

117. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на надоместот за патишта кој се додава кон це-
ната на дериватите на нафта 273 

118. Правилник за метролошките услови за цен-
трични либели 273 
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НОВО! НОВО! 

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

КАТАЛОГ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА 

во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ. 
ЈУС КАТАЛОГ-от содржи: 
- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, 

распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стан-
дардите, година на изданието и број на страниците); 

- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во време-
то од 31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година; 

- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стан-
дардизацијата; 

- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација (од 1975 година); 

- упатство за користење на предметниот регистар; 
- предметен регистар на југословенските стандарди. 

Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид во нашата земја неопходна на си-
те работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја кон-
тролираат примената на ЈУС стандарди. 

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен. 

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин. 75.000.-
Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на 
СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 

11756 
Ѕ х -

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 

ЈУС КАТАЛОГ парч. 
Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот - „ 

(број на жиро-сметка) 

П Т Т 
Во - , 1989. (М П ) Потпис на порачувачот, 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


