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(5) Formën dhe përmbajtjen e formularëve të
legjitimacionit nga paragrafi (1) të këtij neni, mënyrën e
lëshimit të tij, heqjen dhe pamjen e shenjës, për inspektorin
ndërtimor, me propozim të drejtorit të Inspektoratit
Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm i përcakton
ministri i cili udhëheq me organin e administratës
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e
rregullimit të hapësirës, kurse për inspektorin e autorizuar
ndërtimor i përcakton kryetari i komunës respektivisht
komunës së qytetit të Shkupit."
Neni 11
Dispozitat nga neni 5 i këtij ligji zbatohen edhe gjatë
zbatimit të procedurave për ndryshime gjatë ndërtimit të
ndërtesave për të cilat është lëshuar leje për ndërtim në
pajtim me Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 dhe
44/15).
Neni 12
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për ndërtim.
Neni 13
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
5986.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 декември 2015 година.
Бр. 08-6765/1
9 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување (,,Службен весник
на Република Македонија” број 188/14), во членот 4 датата „1 јануари 2016 година“ се заменува со датата „1
декември 2017 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 188/14) në nenin 4 data “1 janar
2016” zëvendësohet me datën “1 dhjetor 2017”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
_________
5987.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за учебници за основно и средно образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 декември 2015 година.
Бр. 08-5790/1
10 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“
број 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13,
120/13, 29/14 и 146/15), во членот 5-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
,,Во средното стручно образование за наставните
предмети може да се употребуваат и соодветни адаптирани учебници од странство, усогласени со наставните
програми донесени од министерот согласно со членот
22 став 1 од Законот за средното образование и преведени на јазиците на кои се изведува наставата во Република Македонија.“
Член 2
По членот 13-б се додава нов член 13-в, кој гласи:
„Член 13-в
(1) Барањето за одобрување на адаптиран учебник
од странство од членот 5-a став (2) од овој закон се
доставува по претходно објавен јавен повик за интерес
за доставување на адаптирани учебници од странство
усогласени со наставна програма од членот 5-а став (2)
од овој закон.
(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член го објавува Педагошката служба, за наставна програма од
членот 5-а став (2) од овој закон, на интернет страната
на Министерството и во најмалку две јавни гласила.

