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Të nderuar banorë të komunës së Tearcës,

Krejt në funksion të jetës demokratike dhe funksionimit
institucional, unë si kryetar i komunës së Tearcës, por edhe vetë
anëtarët e Këshillit komunal, falë kapacitetit, ndërgjegjes, etikës
dhe mirëbesimit, kemi kuptuar detyrën dhe përgjegjësinë tonë
për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve dhe ruajtjen e
ekuilibrit politik, etnik në zgjidhjen e problemeve lokale.
Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi pasur qëllim që të ndërtojmë
një filozofi të re të funksionimit të komunës, që Këshilli komunal
të shërbej si tempull i demokracisë ku duhet të dëgjohet zëri i
qytetarit të rëndomtë dhe ku duhet gjetur zgjidhje për
problemet e tyre.
Duke respektuar parimin e transparencës dhe llogaridhënies për
mënyrën e menaxhimit me buxhetin e komunës, për shtatë vite
me radhë kemi dhënë Raport me shkrim për punën tonë.
Sot, dëshiroj të shpalos para jush iniciativën për përpilimin dhe
stypjen e Buletinit mujor të komunës së Tearcës, përmes së cilës
do të informohen banorët e komunës së Tearcës për aktivitetet
dhe realizimin e projekteve të komunës.
Komunikimi i shkëlqyer me Këshillin dhe administratën
komunale, respektimi i dallimeve kulturore, etnike, fetare,
politike, e shndërojnë komunën në portë të hapur për përkrahje
të kërkesave të ligjshme të qytetarëve dhe informimin e tyre për
punën e udhëheqësisë së komunës.
Besoj se ky Buletin mujor do të arrijë që të përmbush misionin e
tij për informim korrekt të qytetarëve tanë për gjitha aktivitete e
komunës së Tearcës.

Me respekt,
Kryetari i komunës së Tearcës

Isen Asani

KOPJA ËSHTË FALAS

EDITORIAL
“BULETINI” është gazetë informative
lokale gjashtëmujore e mbështetur
financiarisht nga komuna e Tearcës.

Ky buletin do të përgatitet dhe
publikohet prej fillimit të muajit Prill
deri në muajin Shtator të vitit 2017.

“BULETINI” paraqet një dritare të re
informimi për banorët e komunës së
Tearcës në lidhje me realizimin e
projekteve, punëve dhe aktiviteteve të
udhëheqësisë së komunës së Tearcës.

Qëllimi kryesorë i përgatitjes dhe
publikimit të buletinit mujor është
transparenca në vendimmarrje, procesi
i planifikimit dhe menaxhimit me
buxhetin komunal, menaxhimi me
furnizimet publike, menaxhimi me
tatimin dhe taksat  komunale, etj.

Përmes buletinit mujor, banorët e
komunës së Tearcës do kenë mundësi
të njihen për së afërmi me vendimet e
Këshillit komunal dhe mënyrën e
realizimit të tyre nga kryetari i
komunës. Materialet e publikuara do të
sigurohen nga shërbimi profesional i
komunës.

Me respekt,

OJQ “EGNATIA”

M I S I O N I I K O M U N Ë S

“Vetadministrim lokal dhe përfaqësim real i

vullnetit politik të qytetarëve bazuar në

principin e menaxhimit më të mirë me

kapacitetet njerëzore dhe ekonomike”.

Botohet nën përkujdesjen e kryetarit të komunës së
Tearcës, z.Isen Asani.
Adresa:Komuna e Tearcës, email:buletini-te@gmail.com
Redaktimin e materialeve e bën OJQ “EGNATIA”-Tetovë
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Komuna e Tearcës ndodhet rrëzë Malit Sharr, respektivisht në
pjesën veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë, duke përshirë
një pjesë të madhe të fushës së Pollogut. Në perëndim, komuna e
Tearcës kufizohet me Republikën e Kosovës, në jug me komunën e
Tetovës, ndërsa në veri-lindje me komunën e Jegunovcës.
Me organizimin territorial të komunave të vitit 1966 komuna e
Tearcës iu bashkua komunës së Tetovës, ndërsa me ndryshimin e
ligjit në vitin 1996, kjo komunë u mëvetësua.
Në përbërje të komunës së Tearcës bëjnë pjesë këto trembëdhjetë
vendbanime: Nepreshten, Leshkë, Sllatinë, Varvarë, Tearcë, Breznë,
Përshefcë, Gllogjë, Jelloshnik, Dobrosht, Odër, Përc dhe Nerasht.
Vendbanimet:Varvarë, Breznë, Jelloshnik dhe Përc, janë
vendbanime kodrinoro-malore, ndërsa fshati Nerasht shtrihet në
pjesën e djathtë të rrugës regjionale R-405, në pjesën fushore.

Nr. Akt Procedurë

1. Vendim për miratimin e planit
urbanistik Akt i përgjithshëm për
fshatin Leshkë, me sipërfaqe (137,49
he), përpunuar nga “Urbanplan” –
Tetovë, me nr. teknik 4-2/16.

rregullt

2. Vendim për vlerësimin e
rezikueshmërisë nga fatkeqësitë
natyrore në teritorin e komunës së
Tearcës për vitin 2017.

rregullt

3. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e
hapësirës së planifikimit për PK nr.54/1
KK Leshkë.

rregullt

4. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e
hapësirës së planifikimit për PK
nr.159/2 dhe 158/2 KK Nerasht.

rregullt

5. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e
hapësirës së planifikimit për PK nr.128
KK Nerasht.

rregullt

6. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e
hapësirës së planifikimit për PK nr.173
KK Përc.

rregullt

7. . Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për përputhje me
qëllimin e parcelës ndërtimore për PK
nr.2557/1 KK Dobrosht, investitor
SH.F. “Faik Konica” f.Dobrosht.

rregullt

PROFILI I KOMUNËS Selia e komunës ndodhet në fshatin Tearcë.Komuna e Tearcës
paraqetqendër administrative, kulturore dhe ekonomike të
kësaj pjese të Pollogut të Poshtëm me sipërfaqe të
përgjithshme prej 138,12 km² dhe gjithsejt 22.454 banorë, nga
nacionalitete të ndryshme, edhe atë: shqiptarë 18.950 banorë
(84.39%), maqedonas 2.739 banorë (12.20%), turq 515 banorë
(2.29%), romë 54 banorë (0.24%), serb 7 banorë (0.03%) dhe të
tjerë 167 banorë (0.74%). Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit
2002 komuna ka 5.095 familje, gjegjësisht 5.480 shtëpi
(banesa).
Në kuadër të komunës së Tearcës funksionojnë 5 shkolla fillore
qendrore, edhe atë: Sh.f. “Eqrem Çabej”-Sllatinë; Sh.f.
“Asdreni”-Gllogjë; Sh.f. “Faik Konica”-Dobrosht; Sh.f. “Ismail
Qemali”-Nerasht dhe Sh.f. “Kiril Pejçinoviq”-Tearcë, si dhe 3
shkolla fillore periferike në fshatrat Neproshten, Leshkë dhe
Odër.

AKTET E MIRATUARA NGA KËSHILLI I KOMUNËS SË TEARCËS NË PRIL/MAJ 2017

Nr. Akt Procedurë

8. Vendim për pagesë të kompenzimit për
parapenzion të të punësuarëve në arsim.

rregullt

9. Vendim për kompenzim për përgatitjen e
elaboratit për veprim me objektet e
ndërtuara pa leje për gjitha shkollat fillore
të komunës së Tearcës.

rregullt

10. Vendim për miratimin e propozimit të
komisionit për përgatitjen e zgjedhjes ideo-
artistike për stemën e komunës së
Tearcës.

rregullt

11. Vendim për miratimin e planit urbanistik
Akt i përgjithshëm për fshatin Nerasht, me
sipërfaqe 166,70 he), përpunuar nga
“Urbanplan” –Tetovë, me nr. teknik 3-
1/17.

jashtëzak
onshme

12. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për planifikim
urbanistik për përputhje me qëllimin e
parcelës ndërtimore për PK nr.1221/1 KK
Nerasht, investitor SH.F. “Ismail Qemali”
f.Nerasht.

rregullt

13. Vendim për përcaktimin e nevojës për
miratimin e dokumentacionit për planifikim
urbanistik për përputhje me qëllimin e
parcelës ndërtimore për PK nr.940/3 KK
Odër, investitor SH.F. “Faik Konica”
f.Dobrosht.

rregullt

14. Vendim për ridestinim e mjeteve nga
Buxheti i komunës së Tearcës për vitin
2017.

rregullt

Burimi: Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës, nr.4, 5 dhe 6/2017
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Kryetari i komunës z.Asani gjithashtu ishte pjesë e panelit
diskutues ku në fund u dekorua me mirënjohje nga ana e drejtorit
gjeneral të Milieukontaktit.

KRYETARI I KOMUNËS SË TEARCËS DEKOROHET
NGA DREJTORI GJENERAL I MILIEUKONTAKT

Kryetari i komunës së Tearcës
z.Isen Asani mori pjesë në
konferencën me temë
"Agjenda e Gjelbërt". Kjo
konferencë u organizua nga
USAID-i dhe Milieukontakt që
zgjati tre ditë.

Kryetari i njoftoi nxënësit për
punën që kryen administata
komunale. Kryetari i uroj
nxënësit që të punojnë me
zellë, që një ditë të arrijnë
majet më të larta të dijës.

NXËNËSIT E SHKALLAVE FILLORE, PRITEN NGA
KRYETRAI I KOMUNËS DHE STAFI PROFESIONAL

Nxënësit patën rastin që të vizitojnë dhe të
njihen përsëarfërmi me punën e
departamenteve të komunës.

Nxënësit e grupit klasor të shkollave
fillore që funksionojnë në kuadër të
komunës së Tearcës u pritën nga
kryetari i komunës z.Isen Asani dhe
përgjegjësi për arsim z.Muamet
Rexhepi.

Komunën e Tearcës e vizitoi stafi menaxhues i Kolegjit
“Yahya Kemal” me drejtorin gjeneral z.Muhammet
Bahçe. Kryetari i komunës z.Isen Asani dhe përgjegjësi
për arsim z.Muamet Rexhepi prezentuan të arriturat si
dhe vlerësuan lartë bashkëpunimin e kolexhit me
shkollat e komunës së Tearcës. Drejtori i kolexhit,
potencoin se bashkëpunimi i komunës, shkollave dhe
kolegjit është në nivel si dhe ata punojnë që ky
bashkëpunim të ngritet edhe më lartë.

DREJTORI GJENERAL I KOLEGJIT
“YAHYA KEMAL” VIZITON

KOMUNËN E TEARCËS.
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MIRËNJOHJE PËR VETERANËT E ARSIMIT

Komuna e Tearcës ndau
mirënjohje për
arsimtarët të cilët fituan
të drejtën e penzionit të
pleqërisë në vitin
paraprak. Ky veprim
modest i udhëheqësisë
së komunës nënkupton
respektin për punën e
palodhur të arsimtarëve.

Komuna e Tearcës në
koordinim me banorët
e f.Përshefc morrën
iniciativë për hapjen
dhe tamponimin e
rrugës së fushës në
atarin e f.Përshefc.
Duke e parë rëndësinë e
kësaj rruge për
zhvillimin e bujqësisë,
komuna e Tearcës morri
këtë akcion dhe u doli
në ndihmë banorëve të
f.Përshefc.

HAPJA DHE TAMPONIMI I RRUGËS SË FUSHËS NË F.PËRSHEFC

Komuna e Tearcës me kërkesë të
fermerëve të fshatit Nerasht bëri
hapjen e kanalit për ujitje të parcelave
te vendi i quajtur Muzga dhe Kuçishte
pranë rrugës fushore që lidh tokat
bujqësore të fshatrave: Përshevc,
Gllogjë, Dobrosht dhe Nerasht.

HAPJA E KANALIT PËR UJITJE TE V.Q. MUZGA DHE
KUCISHTE

Nga komuna
edhe në të
ardhmen do të
përkrahen
iniciativa të
kësaj natyre me
të vetmin qëllim
për t’i dhënë
impakt pozitiv
zhvillimit të
bujqesisë.
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KUCISHTE
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edhe në të
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iniciativa të
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për t’i dhënë
impakt pozitiv
zhvillimit të
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KOMUNA E TEARCËS NËNSHKRUAN KONTRATË PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT
“REKONSTRUKTIMI DHE REHABILITIMI I RRUGËS LOKALE, F.TEARCË DERI NË F.SHEMSHOVË”.

Nënshkruhet kontrata për vazhdimin e fazës së
dytë të realizimit të projektit për “Rekonstruktimin
dhe rehabilitimin e rrugës lokale nga f.Tearcë deri
në f.Shemshove (komuna e Jegunovcës).

Kontrata kap vlerën prej 2.000.000 denarë dhe
financues i projektit është Byroja për zhvillim
regjional.

Në bashkëpunim me
drejtorin e njësisë rajonale
të EVN-Tetovë, z.Ardit
Sadiku u ra dakord për
vendosjen e një
trafostacioni me kapacitet
më të lartë të energjisë
elektrike për nevojat e
lagjes “Kasapnicë” në
f.Sllatinë dhe në një lagje
të f.Odër.

FILLOJNË PUNËT NË NDËRTIMIN E TROTOARIT NGA F.SLLATINË DERI NË F.TEARCË

Komuna e Tearcës filloi
punët ndërtimore në
ndërtimin e trotuarit
përgjatë rrugës regjionale
Tetovë-Jazhincë, konkretisht
nga fshati Sllatinë drejt
fshatit Tearcë.

Ky investim do të përmisoj
dukshëm lëvizjen e
banorëve të fshatrave të
komunës së Tearcës dhe do
paraqet siguri për jetën e
qytetarëve të këtyre
vendbanimeve.

Ndërtimi i trotoarit është
vazhdimësi e investimeve kapitale
në infrastrukturë nëpër të gjitha
fshatrat e komunës së Tearcës.

Trotoari kap një gjatësi prej 2.5
kilometër dhe gjërësi prej 2.6
metër.

VAZHDON BASHKËPUNIMI MES KOMUNËS DHE EVN-së Komuna e Tearcës
dhe EVN ranë
dakord për
dislokimin e
shtyllave të
energjisë elektrike
nga trotoari
Sllatinë-Tearcë.
Dislokimin e
shtyllave e kryen
kompania “Fati
trans”, ndërsa
financiarisht
mbulohet nga
buxheti i komunës
së Tearcës.

Punimet në f.Sllatinë janë në fazën
përfundimtare.
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ASFALTOHET RRUGA KRYESORE NË FSHATIN ODËR

Gjatë kryerjes së punimeve

Komuna e Tearcës realizon edhe një premtim të dhënë banorëve të fshatit Odër për
asfaltimin e rrugës kryesore në gjatësi prej 2 kilometër dhe gjërësi 4.5 metër.
Mjetet janë të siguruara nga Banka Botërore për zhvillim të parapara për komunat rurale,
sipas komponentës MSIP IPA-fondet.
Vlera e tërësishme e projektit, duke përfshijë edhe ndërtimin e trotoarit nga f.Sllatinë deri në
f.Tearcë është: 226.500, 00 euro.
Punët janë realizuar nga kompania ndërtimore “Pelagonia”-Gostivar.

Në skaj të rrugës kryesore të fshatit Odër, komuna e
Tearcës bën vendosjen e gypave prej rebrasti të cilët do
të shfrytëzohen për rrjedhën e ujërave atmosferik dhe
ujit për vaditje të tokës bujqësore. Ky investim është
kryer në koordinim me bashkësinë lokale të f.Odër.

Fillimi i punimeve
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KOMUNA E TEARCËS VIZITOHET NGA
PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT UVU NË
UTAH, SHBA.

Kryetari i komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune
me Prof.Dr.John R. Fisher nga Unviersiteti UVU ne UTAH,
SHBA. Në takim ishin prezent z. David J. Larsen, President, dhe
stafi I tij, z. Lloyd Davis, Melanie Fisher, Jared Pitcher, Lindesy
Means, Kelsie Gauchay, Whitney Johnson, Kali Condie,
Jeanette Sëeet, Wilkins Melgaard, Emili Schelhaus, Susan
Collier, Jed Trumpet, Tori Trumpet.
Trupin koordinativ e shoqeronin Kolonel Muhaedin Bela dhe
z.Nuhi Nezir.

Kryetari i komunës së Tearcës z.Isen Asani pati
takim pune me udhëheqësit e organizatës
“Tetraktys” z.Raphael Trouiller dhe z. Gilbert
Mantovani nga Republika e Francës. Takimi u
inicua në kuadër të bashkëpunimit që komuna ka
me organizatën CED-Tearcë. Temë e takimit ishte
zhvillimi dhe përpilimi i projekteve në sferën e
mbrojtjes së natyrës, zhvillim të turizmit malor,
promovim të kulturës në rajonet rurale dhe tema
tjera ku këta institucione kanë pika të
përbashkëta. Njëherit në takim ishte prezent
edhe z. Bertrand Millet, këshilltar në qeevrinë e
RM për integrim në EU.

PËRFAQËSUES TË ORGANIZATË “TETRAKTYS” NGA FRANCA VIZITOJNË KOMUNËN E TEARCËS

Komuna e Tearcës arriti që të përgatit plane
urbanistike, Akt të përgjithshëm për fshatin
Leshkë, Neproshten dhe Nerasht.

Me përgatitjen e planeve urbanistike
zgjidhet një problem shumë i madh për
banorët e këtyre fshatrave dhe njëherit hap
një mundësi për ndërtim të objekteve
afariste në këto vendbanime.

VENDBANIMET LESHKË, NERASHT DHE NEPROSHTEN BËHEN ME PLANE TË REJA
URBANISTIKE

LAJMET, RISITË, AKTIVITETET DHE NGJARJET NË KOMUNËN E TEARCËS PRILL/MAJ
NUMRI 1 & 2

B U L E T I N I i komunës së Tearcës 2017

KOMUNA E TEARCËS VIZITOHET NGA
PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT UVU NË
UTAH, SHBA.

Kryetari i komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune
me Prof.Dr.John R. Fisher nga Unviersiteti UVU ne UTAH,
SHBA. Në takim ishin prezent z. David J. Larsen, President, dhe
stafi I tij, z. Lloyd Davis, Melanie Fisher, Jared Pitcher, Lindesy
Means, Kelsie Gauchay, Whitney Johnson, Kali Condie,
Jeanette Sëeet, Wilkins Melgaard, Emili Schelhaus, Susan
Collier, Jed Trumpet, Tori Trumpet.
Trupin koordinativ e shoqeronin Kolonel Muhaedin Bela dhe
z.Nuhi Nezir.

Kryetari i komunës së Tearcës z.Isen Asani pati
takim pune me udhëheqësit e organizatës
“Tetraktys” z.Raphael Trouiller dhe z. Gilbert
Mantovani nga Republika e Francës. Takimi u
inicua në kuadër të bashkëpunimit që komuna ka
me organizatën CED-Tearcë. Temë e takimit ishte
zhvillimi dhe përpilimi i projekteve në sferën e
mbrojtjes së natyrës, zhvillim të turizmit malor,
promovim të kulturës në rajonet rurale dhe tema
tjera ku këta institucione kanë pika të
përbashkëta. Njëherit në takim ishte prezent
edhe z. Bertrand Millet, këshilltar në qeevrinë e
RM për integrim në EU.

PËRFAQËSUES TË ORGANIZATË “TETRAKTYS” NGA FRANCA VIZITOJNË KOMUNËN E TEARCËS

Komuna e Tearcës arriti që të përgatit plane
urbanistike, Akt të përgjithshëm për fshatin
Leshkë, Neproshten dhe Nerasht.

Me përgatitjen e planeve urbanistike
zgjidhet një problem shumë i madh për
banorët e këtyre fshatrave dhe njëherit hap
një mundësi për ndërtim të objekteve
afariste në këto vendbanime.

VENDBANIMET LESHKË, NERASHT DHE NEPROSHTEN BËHEN ME PLANE TË REJA
URBANISTIKE

LAJMET, RISITË, AKTIVITETET DHE NGJARJET NË KOMUNËN E TEARCËS PRILL/MAJ
NUMRI 1 & 2

B U L E T I N I i komunës së Tearcës 2017

KOMUNA E TEARCËS VIZITOHET NGA
PËRFAQËSUES TË UNIVERSITETIT UVU NË
UTAH, SHBA.

Kryetari i komunës së Tearcës z. Isen Asani realizoi takim pune
me Prof.Dr.John R. Fisher nga Unviersiteti UVU ne UTAH,
SHBA. Në takim ishin prezent z. David J. Larsen, President, dhe
stafi I tij, z. Lloyd Davis, Melanie Fisher, Jared Pitcher, Lindesy
Means, Kelsie Gauchay, Whitney Johnson, Kali Condie,
Jeanette Sëeet, Wilkins Melgaard, Emili Schelhaus, Susan
Collier, Jed Trumpet, Tori Trumpet.
Trupin koordinativ e shoqeronin Kolonel Muhaedin Bela dhe
z.Nuhi Nezir.

Kryetari i komunës së Tearcës z.Isen Asani pati
takim pune me udhëheqësit e organizatës
“Tetraktys” z.Raphael Trouiller dhe z. Gilbert
Mantovani nga Republika e Francës. Takimi u
inicua në kuadër të bashkëpunimit që komuna ka
me organizatën CED-Tearcë. Temë e takimit ishte
zhvillimi dhe përpilimi i projekteve në sferën e
mbrojtjes së natyrës, zhvillim të turizmit malor,
promovim të kulturës në rajonet rurale dhe tema
tjera ku këta institucione kanë pika të
përbashkëta. Njëherit në takim ishte prezent
edhe z. Bertrand Millet, këshilltar në qeevrinë e
RM për integrim në EU.

PËRFAQËSUES TË ORGANIZATË “TETRAKTYS” NGA FRANCA VIZITOJNË KOMUNËN E TEARCËS

Komuna e Tearcës arriti që të përgatit plane
urbanistike, Akt të përgjithshëm për fshatin
Leshkë, Neproshten dhe Nerasht.

Me përgatitjen e planeve urbanistike
zgjidhet një problem shumë i madh për
banorët e këtyre fshatrave dhe njëherit hap
një mundësi për ndërtim të objekteve
afariste në këto vendbanime.

VENDBANIMET LESHKË, NERASHT DHE NEPROSHTEN BËHEN ME PLANE TË REJA
URBANISTIKE


