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në numrin e përgjithshëm të studentëve të rregullt të
regjistruar për herë të parë në vitin e fundit studimor në
vitin shkollor 2007/2008, në institucionet e arsimit sipëror
në Republikën e Maqedonisë.
Në rast se shuma e shpërndarë e numrit të vauçerëve në
institucionet e arsimit sipëror nuk shfrytëzohet tërësisht,
institucioni i arsimit sipëror është i obliguar që ta njoftojë
Ministrinë e Financave për numrin e pashfrytëzuar dhe
numrat serikë të vauçerëve, me qëllim që t’u lëshohen
institucionit tjetër të arsimit sipëror, te e cila ka interesim
më të madh për të drejtën e përqindjes së vauçerëve, që i
është ndarë me paragrafin 1 të këtij neni.
Ministria e Financave është e obliguar që ta njoftojë
Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në afat prej tri
ditësh nga shpërndarja e kryer e vauçerëve, për numrin e
vauçerëve që janë shpërndarë nëpër institucionet e veçanta
të arsimit sipëror.
Neni 13
Studenti gjatë marrjes së vauçerit në institucionin e
arsimit sipëror, është i obliguar që ta plotësojë formularin
me deklaratën për pranimin e vauçerit për blerjen e
komjuterit, në të cilën e shënon emrin dhe mbiemrin e vet,
numrin e letërnjoftimit, numrin e indeksit dhe numrin serik
të vauçerit që e ka marrë.
Personi përgjegjës për distribuimin e vauçerit në
institucionin e arsimit sipëror, është i obliguar që numrin e
letërnjoftimit të studentit ta shkruajë në vauçer në vendin e
caktuar për atë, para se t’ia dorëzojë vauçerin studentit.
Modelin e formularit me deklaratën nga paragrafi 1 i
këtij neni, e përcakton ministri i Financave.
Neni 14
Institucionet e arsimit sipëror janë të obliguara që në
afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vauçerëve, ta
dorëzojnë raportin për numrin e vauçerëve të shpërndarë
studentëve, në Ministrinë e Financave.
Raporti nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet edhe në
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës edhe në Sekretariatin
gjeneral të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.
Neni 15
Gjatë pranim-dorëzimit të vauçerëve ndërmjet
institucionit që i ka botuar dhe Ministrisë së Financave,
ndërmjet Ministrisë së Financave dhe institucionit të
arsimit sipëror, si dhe universitetit, administratës
universitare
dhe
fakultetit,
detyrimisht
mbahet
procesverbal për pranim-dorëzim, që doemos duhet të jetë i
nënshkruar nga së paku tre persona përgjegjës, nga
subjektet ndërmjet të cilave kryhet pranim-dorëzimi i
vauçerëve.
Neni 16
Vauçerët e pashfrytëzuar të emetuar në pajtim me këtë
ligj, Ministria e Financave dhe Ministria e Punëve të
Brendshme i zhvleftësojnë me komision, më së voni deri
më 10 janar 2008.
Neni 17
Ministri i Financave nxjerr rregullore për zbatimin e
këtij ligji.
Neni 18
Mbikëqyrje ndaj shfrytëzimit jo të destinuar të
vauçerëve, kryen Ministria e Financave – Drejtoria e
Hyrjeve Publike.
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Neni 19
Secili që do ta keqpërdorë vauçerin e emetuar në pajtim
me këtë ligj, ose do ta falsifikojë, do të përgjigjet për vepër
të kryer penale, në pajtim me Kodin penal.
Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të
zbatohet deri më 31 dhjetor të vitit 2007.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1629.
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за контрола
на предмети од скапоцени метали („Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/95 и 22/07), министерот
за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ФИНОСТ НА
ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на определување и обележување на степенот на финост на
предметите од скапоцени метали.
Член 2
Определувањето на степенот на финост на предметите од скапоцени метали се утврдува согласно одредбите на Правилникот за начинот на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали.
Член 3
Степенот на финост на предметите од скапоцени
метали се обележува со ознаката на степенот на финост, која се состои од комбинација од три броја и се
втиснува на предметот од скапоцени метали. Броевите треба да бидат јасно видливи.
Член 4
Ознаката на степенот на финост на предметите од
скапоцени метали е со димензии најмногу до 0,8 mm x
1,5 mm. Броевите на ознаката на степенот на финост на
предметите од скапоцени метали се изработуваат во
исправена положба.
Ознаката на степенот на финост на увезениот предмет од скапоцен метал треба да е читлива и да соодвествува на степените на финост утврдени со Законот за
контрола на предметите од скапоцени метали.
Член 5
Ознаката на степенот на финост на предметот од
скапоцен метал треба да биде втисната покрај знакот
на производителот.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да се применува Наредбата за начинот на
обележување на финост на предметите од скапоцени
метали (,,Службен лист на СФРЈ” бр. 30/82).
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Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-6004
14 септември 2007 година
Министер за економија,
Скопје
Вера Рафајловска, с.р.
___________
1630.
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за контрола
на предмети од скапоцени метали (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 23/95 и 22/07), министерот
за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ НАДВОР ОД СЛУЖБЕНИТЕ ПРОСТОРИИ
НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите по основа на кои може да се врши испитување и жигосување
на предмети од скапоцени метали надвор од службените простории на Бирото за метрологија.
Член 2
Испитувањето и жигосување на предмети од скапоцени метали се врши надвор од службените простории
на Бирото за метрологија, доколку:
- вредноста на предметите од скапоцени метали е
над 8.000 евра во денарска противредност или
- тежината на предметите е над 1.000,00 g и
- производителот или увозникот поседува соодветни работни простории и опрема за испитување и жигосување.
Член 3
Работните простории потребни за испитување и
жигосување на предмети од скапоцени метали (во натамошниот текст: работна просторија) се:
1) поголема просторија за преглед и жигосување на
предмети од скапоцени метали со шалтер;
2) помала просторија што има две одделенија од
кои едното е приспособено за квантитативна хемиска
анализа, а другото за мерење на предмети од скапоцени
метали.
Член 4
Работната просторија постојано треба:
1) да биде чиста, сува, изработена во согласност со
важечките технички нормативи и доволно пространа за
сместување на опремата;
2) да ги исполнува условите пропишани во поглед
на хигиенско - техничката заштита.
Член 5
Работната просторија треба да е опремена со маса и
столови за работа на овластените работници на Бирото
за метрологија.
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Член 6
Вратата на влезот во работната просторија треба да
биде добро обезбедена.
Влегување во работната просторија им е дозволено
само на работниците кои вршат работи во врска со жигосувањето на предмети од скапоцени метали.
Член 7
Предметите од скапоцени метали, кои треба да се
испитуваат и жигосуваат се примаат на шалтер од член
3, точка 1 од овој правилник.
Член 8
Во просторијата за преглед и жигосување на предмети од скапоцени метали треба да има масивна маса
за жигосување на предмети од скапоцени метали и каса
за чување на тие предмети.
Член 9
Во просторијата за квантитативна хемиска анализа
и мерење на предмети од скапоцени метали, треба да
има:
1) уред за отстранување на загаден воздух со вшмукување во ограничен работен простор (дигестор);
2) уред за одржување на постојана температура.
Член 10
Во работната просторија не треба да се држат предмети што не се неопходни за испитување и жигосување
на предмети од скапоцени метали ниту во неа за време
на испитувањето и жигосувањето на предмети од скапоцени метали можат да се вршат кои и да било други
работи.
Просторијата за квантитативна хемиска анализа на
предмети од скапоцени метали треба да има:
1) влажен јазол за работа со хемиски средства;
2) посебен орман за чување на хемиски средства.
Член 11
Опремата за испитување и жигосување на предмети
од скапоцени метали се состои од:
1) опрема за проба на камен и тоа:
а) пробен камен;
б) пробни игли;
в) пробни киселини;
г) помошен прибор;
2) опрема за квантитативна хемиска анализа, и тоа:
а) вага со класа на точност ll;
б) печка за купелација;
в) машина за валање на лим;
г) песочна бања;
д) купели;
ѓ) лончиња за жарење;
е) садови за растварање;
ж) бирета;
з) пипета
ѕ) машичка, фаќалка и пинцета;
е) наковална, чекан и др.
Член 12
Пробниот камен е ситнозрнест кварцен шкрилец со
црна боја. Површината на пробниот камен е мат брусена, без полирање, а пробните киселини не треба да
оставаат дамки ниту да го раствораат каменот.

