Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
dhe 09/2011), marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM
za
proglasuvawe
na
Odlukata
za
utvrduvawe, opredeluvawe na imiwa na për shpalljen e Vendimit për vërtetimin dhe
ulici vo naselenite mesta vo op{tina Tearce. caktimin e emërtimit të rrugëve në
vendbanimet e komunës së Tearcës.
1.Se proglasuva Odlukata za utvrduvawe,
opredeluvawe na imiwa na ulici vo
naselenite mesta vo op{tina Tearce, br.07129/1 {to ja donese Sovetot na op{tina
Tearce na sednica odr`ana na den
30.01.2012 god.

1.Shpallet Vendimi për vërtetimin dhe
caktimin e emërtimit të rrugëve në
vendbanimet e komunës së Tearcës, nr.07129/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më datë
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik 30.01.2012.
na op{tina Tearce”.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
br.nr.08-129/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r. Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na

R.M.“,br.05/2002), ~lenot 5 stav 2 od
zakonot za opredeluvawe na imiwa na ulici,
plo{tadi, mostovi i drugi infrastrukturni
objekti
(“Slu`ben
vesnik
na
RM”,
br.66/2004, 55/2007, 145/2010 i 136/2011)
i ~lenot 5 stav 1 alinea 3 i 5 od Pravilnikot
za sodr`inata, postapkata i na~inot na
vodewe na elektronska evidencija na imiwa
na ulici, plo{tadi, mostovi i drugi
infrastrukturni objekti, broevi na numerirawe
na objektite i za sodr`inata, postapkata i
na~inot na vodewe na elektronski registar,
Sovetot na op{tina Tearce vo sednicata
odr`ana na den 30.01.2012 godina,
donese:

ODLUKA

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”,nr.05/2002), nenit 5 paragrafi 2 nga
ligji për caktimin e emrave të rrugëve,
shesheve, urave dhe objekteve tjera të
infrastrukturës (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.
br.66/2004, 55/2007, 145/2010 i 136/2011)
dhe neni 5 paragrafi 1 dhe alinea 3 dhe 5
nga Rregullorja për përmbajtjen, procedurën
dhe mënyrën e udhëheqjes të evidencës
elektronike të emërimit të rrugëve,
shesheve, urave dhe objekteve tjera të
infrastrukturës, numra për numërimin e
objekteve dhe për përmbajtjen, procedurën
dhe mënyrën e udhëheqjes së regjistrit
elektronik, Këshilli i komunës së Tearcës në
mbledhjen e mbajtur më 30.01.2012 solli:

za utvrduvawe, opredeluvawe na imiwa na
ulici vo naselenite mesta vo op{tina Tearce.
^len 1
So ovaa odluka se opredeluvaat imiwata na
ulicite vo site naselenite mesta na op{tina
Tearce, i toa:
-Vo s.Nepro{teno za imenuvawe na ulici }e
se koristat broevite od 101 do 109.
-Vo s.Le{ok za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 105.
-Vo s.Slatino za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 121.
-Vo s.Tearce za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 120.
-Vo s.Pr{ovce za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 113.
-Vo s.Glo|i za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 111.
-Vo s.Dobro{te za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 120.
-Vo s Odri za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 110.
-Vo s.Nera{te za imenuvawe na ulici }e se
koristat broevite od 101 do 120.
-Vo s.Varvara za imenuvawe na ulici }e se
koristi brojot 101.
-Vo s.Brezno za imenuvawe na ulici }e se
koristi brojot 101.

VENDIM
për vërtetimin dhe caktimin e emërtimit të
rrugëve në vendbanimet e komunës së
Tearcës.
Neni 1
Me këtë vendim përcaktohen emrat e
rrugëve në të gjitha vendbanimet e
komunës së Tearcës, edhe atë:
-Në f.Neproshten për emërimin e rrugëve do
të shfrytëzohen numrat nga 101 deri 109.
-Në f.Leshkë për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 105.
-Në f.Sllatinë për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 121.
-Në f.Tearcë për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 120.
-Në f.Përshefc për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 113.
-Në f.Gllogjë për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 111.
-Në f.Dobrosht për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 120.
-Në f.Odër për emërimin e rrugëve do të
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 110.
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-Vo s.Jelo{nik za imenuvawe na ulici }e se -Në f.Nerasht për emërimin e rrugëve do të
koristi brojot 101.
shfrytëzohen numrat nga 101 deri 120.
-Vo s.Prce za imenuvawe na ulici }e se -Në f.Varvarë për emërimin e rrugëve do të
koristi brojot 101.
shfrytëzohet numri 101.
-Në f.Breznë për emërimin e rrugëve do të
^len 2
shfrytëzohet numri 101.
Dokolku Komisijata pri opredeluvawe ime -Në f.Jelloshnikpër emërimin e rrugëve do
za sekoja ulica, vo sekoe naseleno mesto të shfrytëzohet numri 101.
se pojavuva potreba za pro{iruvawe na -Në f.Përc për emërimin e rrugëve do të
brojot na ulicite, vo toj slu~aj }e se prodol`i shfrytëzohet numri 101.
so narednite broevi za soodvetno naseleno
mesto.
Neni 2
Nëse Komisioni gjatë caktimit të emrave për
^len 3
secilën rrugë në gjithë vendbanimet has në
Komisijata pri utvrduvawe imiwa na ulici }e nevojë për zgjërimin e numrave për
gi ima vo predvid ~lenot 1 i 2 od ovaa emërtimin e rrugëve, në këtë rast do të
odluka.
vazhdohet me numrat rendor për atë
vendbanim.
^len 4
Po zavr{uvawe so rabotata, Komisijata }e
Neni 3
dostavi pismen Izve{taj do Sovetot na Komisioni gjatë vërtetimit të emërave të
op{tina Tearce za usvojuvawe.
rrugëve do të ketë parasysh nenin 1 dhe 2
të këtij vendimi.
^len 5
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8 dena po
Neni 4
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Pas përfundimit të punëve, Komisioni do të
op{tina Tearce”.
dërgoj Raport të shkruar deri te Këshilli i
komunës së Tearcës për miratim.
br.07-129/1
30.01.2012
Tearce

Neni 5
Ky vendim hyn në fuqi 8 ditë pas shpalljes
në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel nr.07-129/1
M-r.Idaver Huseini s.r. 30.01.2012
Tearcë

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Këshilli i komunës së Tearcës
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben Kryetar
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od Mr.Idaver Huseini d.v.
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
donesuvam:
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
RE[ENIE
za proglasuvawe na Programata za zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
aktivnostite na op{tina Tearce za oblasta na Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
socijalnata za{tita vo 2012 godina.
dhe 09/2011), marr:
1.Se proglasuva Programata za aktivnostite
AKTVENDIM
na op{tina Tearce za oblasta na socijalnata
za{tita vo 2012 godina, br.07-130/1 {to ja për shpalljen e Programës për aktivitet e
donese Sovetot na op{tina Tearce na komunës së Tearcës për lëmin e sigurimit
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.
social në vitin 2012.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.
1.Shpallet Programa për aktivitet e
komunës së Tearcës për lëmin e sigurimit
social në vitin 2012, nr.07-130/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 30.01.2012.

br.nr.08-130/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë

Op{tina Tearce
Gradona~alnik 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
Isen Asani s.r. komunës së Tearcës”.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 stav 9 od Zakonot
na lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, br. 05/2002) i ~len 2 od Statutot
na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
Sovetot na op{tina Tearce vo sednica
odr`ana na den 30.01.2012 god. donese:

PROGRAMA
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za aktivnostite na op{tina Tearce za oblasta Në bazë të nenit 36 paragrafi 9 nga Ligji për
na socijalnata za{tita vo 2012 godina.
vetëqeverisje lokale (”Gazeta Zyrtare e
R.M.”,nr.05/2002) dhe nenit 2 nga Statuti i
I.CELI
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”. nr.03/2007 dhe
Osnovni celi na ovaa Programa se:
09/2011), Këshilli i komunës së Tearcës në
-obezbeduvawe aktiven odnos na op{tina mbledhjen e mbajtur me 30.01.2012, solli:
Tearce kon zadovoluvawe na potrebite i
interesite na gra|anite od oblasta na
PROGRAMË
socijalnata za{tita;
-iznao|awe formi za zgri`uvawe na socijalno
për aktivitet e komunës së Tearcës për
panlivi grupi;
lëmin e sigurimit social në vitin 2012.
-iznao|awe formi za socijalizacija na
marginalizirani grupi;
I.QËLLIMET
-podobruvawe na standardotna gra|anite;
-sozdavawe uslovi za pokvalitetni uslovi na
Qëllimet themelore të kësaj Programe janë:
decata od predu~ili{na vozdrast;
-osovremenuvawe na u~ili{nite ustanovi vo -sigurimi aktiv i komunës së Tearcës kah
odnos na organizacijata na programskite përmbushja e nevojave dhe interesave të
sodr`ini i soodvetni kadrovski uslovi za qyteterëve në lëmin e sigurimit (mbrojtjes)
inkluzija na deca so posebni potrebi;
social;
-podr{ka na semejstvata o{teteni od -gjetja e formave për përkujdesjen e
elementarni nepogodi, i dr.
grupeve të lënduara sociale;
-gjetja e formave për socializimin e grupeve
II.AKTIVNOSTI
të margjinalizuara;
-përmirësimi i standardeve të qytetarëve;
Aktivnostite na op{tina Tearce vo oblasta
na socijalnata za{tita }e bidat naso~eni kon -krijimi i kushteve me kualitative të fëmijëve
pottiknuvawe, poddr`uvawe i pomagawe za të moshave parashkollore;
ostvaruvawe na celite na ovaa Programa i
toa:
-modernizimi i objekteve shkollore në lidhje
-sozdavawe uslovi za otvorawe na dnevni me organizimin e përmbajtjeve programore
centri za zgri`uvawe na semejno zapu{teni dhe kushteve të kuadrove adekuate,
deca i deca od ulica;
përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta;
-sozdavawe uslovi za popovolen socijalen
`ivot vo klub za stari lica;
-përkrahje e familjeve të prekura nga
-pomo{ za semejstva pogodeni od nesre}i i fatkeqësite elementare, etj.
elementarni nepogodi;
-pomo{ na socijalno zagrozeni semejstva;
II.AKTIVITETET
-pomo{ na lica-`rtvi na semejno nasilstvo;
-promovirawe na rodovata ramnopravnost. Aktivitetet e komunës së Tearcës në lëmin e
sigurimit social do të jenë të drejtuara kah
inicimi, përkrahja dhe ndihma për realizimin
e qëllimeve të kësaj Programe edhe atë:

-krijimi i kushteve për hapjen e qendrave
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ditore për përkujdesjen e fëmijëve
familjarisht të braktisur dhe fëmijët e lënë në
rrugë;
-krijimi i kushteve për një jetë më të mirë
sociale në klube për persona të moshuar;
-përkrahje e familjeve të prekura nga
fatkeqësite elementare;
-ndihmë familjeve të dëmtuara sociale;
-ndihmë personave, viktimë të dhunës
familjare;
-promovimi i barazisë gjinore.
Red.
br
nr.rend
.

Aktivinostite
Aktivitetet

1.

Transferi do NVO za realizacija na proekti po
Programa za sociajalna za[tita
Transferët deri te OJQ për realizimin e Projekteve
për programet për sigurime sociale.
Transferi do fizi;ki lica za socialna pomo[
(ednoktratna pari;na pomo[).
Trensferët deri personat fizik për ndihmë sociale
(ndihmë e njëhershme financiare).
Pomo[ od elementarnite nepogodi.
Ndihmë nga fatkeqësite elementare .
Vkupno/Gjithsej

2.

3.

Predvideni sredstva
Mjetet e parapara
60.000.00 denari denarë.

140.000.00 denari/denarë.

100.000,00 denari/denarë.
300.000,00 denari/denarë

1.Transferi do NVO.

1.Transferët deri te OJQ.

Transverot do NVO za realizacija na proekti
}e se realizira preku identifikacija, podr{ka i
sorabotka vo realizacijata na inicijativi i
predlozi na proekti od interes na op{tina
Tearce, kako i programski aktivnosti
podneseni od strana na zdru`enija na
gra|ani i fondacii.
Realizacijata na sredstvata }e se vr{i preku
javen povik za pribirawe na barawe za
koristewe na sredstvata od Buxetot na
op{tina Tearce, nameneti za finansirawe na
inicijativi za proekti i programski aktivnosti
za zdru`enija na gra|ani.
Proektite koi }e bidat finansiski podr`ani od
strana na op{tina Tearce, se odnesuvaat na
strate{kite celi definirani vo Programata.

Transferi deri te OJQ për realizimin e
projekteve do të realizohen nëpërmjet
indentifikimit, përkrahjes dhe bashkëpunimit
në realizimin e iniciativave dhe propozimprojekteve me interes të komunës së
Tearcës, si dhe aktivitetet programore të
ngritura nga ana e shoqatave të qytetarëve.
Realizimi i mjeteve do të kryhet nëpërmjet
thirjes publike për grumbullimin e kërkesave
për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i
komunës së Tearcës, të dedikuara për
financimin e iniciativave për projekte dhe
aktivitete programore për shoqata të
qytetarëve. Projektet që do të jenë të
përkrahur nga ana e komunës së Tearcës,
do të parashihen në qëllimet strategjike të
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2.Transferi do fizi~ki lica.
Transferite do fizi~kite lica }e gi realizira
Gradona~alnikot
na
op{tina
Tearce
soglasno ovaa Programa, po barawe na
licata,
potkrepeno
so
soodvetna
dokumentacija.
III.KRITERIUMI.
Sretstvata predvideni vo buxetot na godi{no
nivo za ednokratna pari~na pomo{ na fizi~ki
lica }e se raspredeluvaat spored slednite
kriteriumi:
1.Lekuvawe so operativen zafat nadvor od
dr`avata do 6.000,00 denari.
2.Lekuvawe so operativen zafat vo dr`avata
do 5.000,00 denari.
3.Lekuvawe so operativen zafat vo dr`avata
do 4.000,00 denari.
4.Lekuvawe so soodvetni ispituvawe do
3.000,00 denari.

definuara në Programë.

2.Transferi deri te personat fizik.
Transferët deri te personat fizik do t’i realizoj
Kryetari i komunës në pëlqim me këtë
Programë, sipas kërkesave të personave, të
mbështetur me dokumentacion adekuat.
III.KRITERIUMET.
Mjetet e parapara në buxhet në nivel vjetor
për ndihmë të njëhershme financiare të
personave fizik do të shpërndahen sipas
këtyre kriteriumeve:

1.Mjekim me intervenim operativ jashtë
vendit deri në 6.000,00 denarë.
2.Mjekim me intervenim në shtet deri më
5.000, 00 denarë.
3.Mjekim me intervenim operativ në vend
Sostaven del na baraweto e medicinska deri më 4.000,00 denarë.
dokumentacija so koja podnositelot na 4.Mjekim me ekzaminim përkatës deri më
baraweto raspolaga.
3.000,00 denarë.
Ovie Programa va`i za isklu~itelno te{ki
bolesti koi go zagrozuvaat `iotot.
Pjesë përbërëse e kërkesës është
Sredstvata mo`aat da se koristat samo dokumentacioni medicional me të cilin
edna{ vo tekot na edna kalendarska disponon parashtruesi i kërkesës.
godina.
Kjo Programë vlen për sëmundjet e rënda të
cilat rezikojnë jetën e personit.
Ednokratna pari~na pomo{ }e se dodeluva
na semejstva nastradani od elementarni
Mjetet mundt të shfrytëzohen vetëm njëherë
nepogodi (po`ari, poplavi).
në të njëjtin vit kalendarik.
Pomo{ta vo zavisnost od pari~nata {teta e
od dve kategorii:
Ndihma e njëhershme financiare do të
-Prva kategorija -10.000,00 denari.
ndahet për familjet që përballen me
-Vtora kategorija - 6.000,00 denari.
fatkeqësite elementare (zjarr, vërshime,
Sostaven del na baraweto e zapisnikot od etj.).
izvr{eniot uvid i procenetata {teta od SVR- Varësisht nga dëmi i shkaktuar, ndihma do
Tetovo.
të jetë në dy kategori:
Prednost za koristewe na sredstvata }e
imaat:
-`itelite na op{tina Tearce;
-nepotpolni semejstva;
-samohrani roditeli;
-semejstva vo koi `iveeat hendikepirani lica;

-Kategoria e parë -10.000,00 denarë.
-Kategoria e dytë - 6.000,00 denarë.
Pjesë përbërëse e kërkesës është
procesverbali i përpiluar në vendngjarje dhe
kqyrja dhe vlerësimi i dëmit nga MPBTetovë.
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-semejstva vo koi ne raboti nitu eden ~len;
-semejstva vo koi raboti samo eden ~len od
semejstvoto.
Baratelite se dol`ni da dostavat re{enie ili
potvrda za socijalnata polo`ba od
nadle`nata institucija.
IV. FINANSIRAWE.
Aktivnostite od oblasta na socijalnata za{tita
utvrdeni so ova Programa }e se finansiraat
od sredstva od Buxetot na op{tina Tearce
predvideni za 2012 godina. Pri realizacijata
na Programata, op{tina Tearce }e gi
poddr`uva instituciite i zdru`enijata na
gra|ani pri realizirawe na proektite od
socijalna sfera na obezbeduvawe na
finansiski sredstva i druga pomo{ od:
-Ministerstvo za trud i socijalna politika na
Republika Makedonija;
-Trgovski dru{tva, javni pretprijatija, fondacii
i drugi pravni i fizi~ki lica;
-Zainteresirani partneri za sorabotka vo
zemjata i stranstvo i
-Drugi izvori.

Përparësi për shfrytëzimin e mjeteve do të
kenë:
-banorët e komunës së Tearcës;
-familjet jo të plota;
-prindërit vetëushqyes;
-familjet në të cilat jetojnë persona të
hendikepuar;
-familjet në të cilat nuk punon asnjë anëtarë;
-familjet në të cilat punon vetëm një anëtarë
i saj.
Kërkuesit janë të obliguar të dorëzojnë
aktvendim ose vërtetim për gjendjen sociale
nga institucionet përgjegjëse.
IV. FINANCIMI.

Aktivitete nga lëmia e sigurimt social të
vërtetura me këtë Programë do të
financohen prej mjeteve nga Buxheti i
komunës së Tearcës të parapara për vitin
2012.
Gjatë realizimit të Programës, komuna e
Tearcës do t’i përkrah institucionet dhe
shoqatat e qytetarëve gjatë realizmit të
projekteve nga sfera e sociale me sigurimin
V.RASPOREDUVAWE NA BUXETSKITE e mjeteve financiare dhe ndihmë tjetër nga:
SREDSTVA.
Sodr`inite predvideni vo ovaa Programa se -Ministrija për punë dhe politikë sociale e
finansiraat so posebna stavka vo Buxetot Republikës së Maqedonisë;
na op{tinata Tearce, vo vkupen iznos od -Shoqatat tregtare, ndërmarrjet publike,
fondacionet dhe personat tjerë fizik dhe
300.000,00 denari.
juridik;
VI.AKTIVNOSTI PODDR@ANI SO DRUGI -Partnerë të interesuar për bashkëpunim në
vend dhe jashtë vendit;
FORMI NA AKTIVNOSTI.
Vo op{tina Tearce deluvaat brojni zdru`enije -Burime të tjerë.
na gra|ani ~ija osnovna cel e socijalizacija i
inkluzija na socijalno zapu{teni lica, stapi i
iznemo{teni lica, marginalizirani grupi i
zavisnici od droga i drugi narkotici.
Op{tina Tearce }e gi podr`i nivnite napori za
otvorawe dnevni centri za zgri`uvawe i
socijalizacija i }e vlo`i napori da obezbedi
soodveten prostor za nivno deluvawe.
Drugi formi na aktivnosti.

V.SHPЁRNDARJA
BUXHETORE.

E

MJETEVE

Përmbajtjet e parapara me këtë Programë
financohen me paragraf të veçantë në
Buxhetin e komunës së Tearcës, në shumë
të përgjithshëm prej 300.000,00 denarë.
VI.AKTIVITETET TЁ PЁRKRAHURA ME
FORMA TЁ TJERЁ TЁ AKTIVITETEVE.
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Drugi formi na aktivnosti so koi }e se
pomagaat so sredstva od Buxetot na
op{tina Tearce, se:
-obezbeduvawe stru~na, tehni~ka i druga
poddr{ka
so kadri i oprema so koja
raspolaga op{tinata;
-organizirawe protokolarni i sredbi za
vospostavuvawe
sorabotka
na
pretstavnicite na op{tinata so potencijalni
donator na proekti od oblasta na socijalnata
za{tita.
-aktivnosti za za{tita od diskriminacija.
Ovie formi na aktivnosti }e se realiziraat
soglasno mo`nostite na op{tina Tearce.
VII. ZAVR[NI ODREDBI.

Në komunën e Tearcës veprojnë një numër
i madh i shoqatave të qytetarëve që kanë
për qëllim themelor socializimin dhe
përfshirjen e personave të braktisur social,
të moshuar dhe të pamundur, grupe të
margjinalizura dhe të varrur nga droga dhe
narkotik të tjerë.
Komuna e Tearcës do t’i përkrah veprimet e
tyre për hapjen e qendrave ditore për
përkujdesje dhe socializimin dhe do të
mundohet që të siguroj hapësirë të
posaçëm për veprimin e tyre.
Forma tjera të aktiviteteve.
Forma të tjerë me çka do të ndihmohen me
mjete nga Buxheti i komunës së Tearcës,
janë:
-sigurimi profesional, teknik dhe përkrahje të
tjerë me kuadër dhe përgatitje të tjerë që ka
komuna.
-organizimi i takimeve protokolare për
vendosjen
e
bashkëpunimit
me
përfaqësuesit e komunës me donator
potencial për projekte nga lëmia e sigurimit
social.
-aktivitete për mbrojtje nga diskriminimi.

Gradona~alnikot na op{tina Tearce go sledi
realiziraweto na ova Programa, pokrenuva
inicijativi, dava mislewa i podnesuva
predlozi, vrska so ostvaruvaweto na
nejzinite celi i aktivnosti i formira komisija
za realizirawe na ovie aktivnosti.
Komisijata e dol`na da podgotvuva Izve{taj
za realirirawe na ova Programa.
Korisnikot na finansiskite sredstva ako ne
dostavuva izve{taj za na~inot na potro{enite
sredstva, }e se odgovara spored zakonot i
Këto forma të aktiviteteve do të realizohen
na istiot }e mu izgubi pravata da koristi
në pajtim me mundësitë e komunës së
sredstva od buxetot na op{tina Tearce.
Tearcës.
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den
od denot na objavuvawe vo “Slu`ben VII. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE.
glasnik na op{tina Tearce”.
Predlaga~:Komisijata
za
op{testveni Kryetari i komunës së Tearcës e ndjek
realizimin e kësaj Programe, ngreh
dejnosti.
iniciativa, jep mendime dhe jep propozime
në lidhje me realizimin e qëllimeve dhe
br.nr.07-130/1
aktiviteteve të saj dhe formon komision për
30.01.2012
realizimin e këtyre aktiviteteve.
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Komisioni ka për obligim që të përgatis
Pretsedatel Raport për realizimin e kësaj Programe.
M-r.Idaver Huseini s.r.
Shfrytëzuesit e mjeteve financiare nëse nuk
do të dorëzojnë raport për mënyrën e
shfrytëzimit të mjeteve, do të përgjigjet
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konform ligjit dhe të njëjtit e humbin të
drejtën që të shfrytëzojnë mjete nga buxheti
i komunës së Tearcës
Kjo Programë hyn në fuqi nga dita e tetë
prej ditës së shpalljes në “Fletoren zyrtare
të komunës së Tearcës”.
Propozues:Komisioni
shoqërore.

për

veprimtari

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Programata za
aktivnostite na op{tina Tearce od oblasta na
kulturata vo 2012 godina.

1.Se proglasuva Programata za aktivnostite
na op{tina Tearce od oblasta na kulturata
vo 2012 godina, br.07-131/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 30.01.2012 god.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
na op{tina Tearce”.
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
br.nr.08-131/2
dhe 09/2011), marr:
30.01.2012
Tearce/Tearcë

AKTVENDIM

Op{tina Tearce për shpalljen e Programës për aktivitet e
Gradona~alnik komunës së Tearcës nga lëmia e kulturës
Isen Asani s.r. për vitin 2012.

1.Shpallet Programa për aktivitet e
komunës së Tearcës nga lëmia e kulturës
për vitin 2012, nr.07-131/1 që e solli Këshilli
i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 30.01.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
Vrz osnova na ~len 36 stav 9 od Zakonot na
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na R.M.”,
br. 05/2002) i ~len 2 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina
Tearce vo sednica odr`ana na den 30.01.2012
Komuna e Tearcës
god. donese:

Kryetar
Isen Asani d.v.

PROGRAMA
za aktivnostite na op{tina Tearce od oblasta na
kulturata vo 2012 godina.

I. CELI
Osnovni
celi
na
ovaa
Programa
e
obezbeduvawe aktiven odnos na op{tina
Tearce kon zadovoluvawe na potrebite i
interesite na gra|anite vo oblasta na kulturata,
kako:
-So~uvuvawe i afirmirawe na meterijalnoto i
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duhovnoto kulturno nasletstvo vo op{tina
Tearce;
-So~uvuvawe i afirmirawe na kulturniot identitet
na op{tina Tearce;
-Sozdavawe uslovi za kvalitetno kulturno
`iveewe, soodvetno na statusot na op{tina
Tearce;
-Promovirawe i poddr`uvawe na novi idei i
proekti {to ja afirmirat op{tina Tearce kako
razvien kulturen centar;
-Intenzivirawe
i
zbogatuvawe
na
me|unarodnata kulturna sorabotka.

Në bazë të nenit 39 paragrafi 9 nga ligji për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”,
nr.05/2002) dhe neni 2 nga Statuti i komunës së
Tearcës (”Fletorja zyrtar i komunës së Tearcës”,
nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës ne seancen e mbajtur me 30.01.2012
solli:

PROGRAMË
për aktivitetet e komunës së Tearcës nga lëmia
e kulturës për vitin 2012.

II.AKTIVNOSTI
I.QËLLIMET
Aktivnostite na op{tina Tearce vo oblasta na
kulturata }e bidat naso~eni kon pottiknuvawe,
poddr`uvawe i pomagawe na ostvaruvaweto na
celite na ova Programa.
Vo taa smisla }e se sproveduvaat aktivnostite
za:
-so~uvawe na kontinuitetot na odr`uvaweto na
tradicionlnite kulturno-umetni~ki manifestacii so
potvrdeni kvaliteti i prisuten golem interes na
gra|anite;
-realizirawe na manifestacii, program i proekti
so sovremeni sodr`ini koi kvalitetno go
zbogatuva kulturniot `ivot na op{tinata;
-pomagawe na manifestacii na mladite so
kulturni umetni~ki i zabavno-edukativni sodr`ini;
-odvivawe na kulturno-umetni~ki i zabavni
priredbi na aktraktivni istoriski prostori i objekti
na podra~jeto na op{tina Tearce;
-izdavawe publikacii za istoriskoto nasldstvo,
kulturnata tradicija, sovremeniot kulturen `ivot i
umetni~koto tvore{tvo vo op{tina Tearce;
-unapreduvawe na me|unarodnata-kulturna
komunikacija vrz recipro~na osnova so drugi
op{tini od zemja i stranstvo;
-organizirawe na tradicionalniot festival “Zana e
[arit”;
-ostvaruvawe na produktivna sorabotka so
me|unarodni asocijacii, organizacii i fondacii koi
go pomagaat razvojot na kulturata vo lokalnite
zaednici.
-podr{ka za organizirawe na manifestacija “28
Noemvri”, denot na albanskoto zname.
-podr{ka na manifestacija “20 Maj” (Godi{nina
od smrtta na Kiril Pej~inovi}).
-finansiska podr{ka na manifestacija za “22

Qëllimet themelore të kësaj Programe janë
sigurimi i marrëdhënieve aktive të komunës së
Tearcës kah realizimi i nevojave dhe interesave
të qytetarëvë në lëmin e kulturës, si:

-Ruajtja dhe afirmimi i trashëgimisë kulturoshpirtërore dhe materiale në komunën e
Tearcës;
-Ruajtja dhe afirmimi i indentitetit kulturor të
komunës së Tearcës;
-Krijimi i kushteve për jetesë kualitative
kulturore, në pajtim me statusin e komunës së
Tearcës;
-Promovimi dhe mbështetja e ideve dhe
projekteve të reja që e afirmojnë komunën e
Tearcës si qendër e zhvilluar kulturore;
-Intensifikimi dhe ngritja e bashkëpunimit
kulturor ndërkombëtar.
II.AKTIVITETET
Aktivitetet e komunës së Tearcës në lëmin e
kulturës do të jenë të drejtuara kah nxitja,
mbështetja dhe ndihma për realizimin e
qëllimeve të kësaj Programe.
Në këtë kuptim do të zbatohen aktivitetet për:
-ruajtjen e kontinuitetit të mbajtjeve të
manifestimeve
tradicionale
kulturore
me
kualitete të dëshmuara dhe interes të madh që
ekziston tek qytetarët;
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Noemvri”, denot na albanskata azbuka.
-organizirawe na manifestacija za denot na
op{tina Tearce.
-finansiska podr{ka za organizirawe na
manifestacija za “7 Mart” denot na nastavnikot i
“8 Mart” denot na `enite.
-podr{ka za manifestaciite so na{ite gra|ani koj
`iveeat vo stranstvo.

-realizimi i manifestimeve, programeve dhe
projekteve me përmbajtje bashkëkohore të cilët
do ta pasurojnë jetën kulturore në komunë;
-ndihmë manifestimeve të të rinjve me
përmbajtje kulturore, artistike dhe edukativozbavitëse;
-mbajtje e shfaqjeve kulturo-atistike dhe
zbavitëse në hapësira atraktive historike dhe
objektet tjera në rajonin e komunës së Tearcës;
-botimi i publikimeve për trashëgimi historike,
traditën kulturore, jetën bashkëkohore dhe
krijimtarinë artistike në komunën e Tearcës;
-përparimi në komunikimin ndërkombëtar
kulturor ndaj (bazave) themeleve reciproke me
komunat tjera në vend dhe jashtë tij;
-organizimi i festivalit tradicional “Zana e
Sharrit”;
-realizimi i bashkpunimit produktiv me
asocicionet ndërkomtare, organizatat dhe
fondacionet, të cilët e ndihmojnë zhvillimin e
kulturës në mjediset lokale;
-mbështetje për organizimin e manifestimit ”28
Nëntori”, dita e flamurit kombëtar shqiptarë;
-mbështetje për manifestimin “20
(përvjetori i vdekjes së Kiril Pejcinoviq).

Maj”

-mbështjetje
financiare
manifestimit
“22
Nëntori”, dita e alfabetit të shqiptarë;
-organizimi i manifestimit me rastin e ditës së
komunës së Tearcës;
-përkrahje financiare organizimit të manifestimit
për “7 Mars”, dita e arsimtarit dhe “8 Marsi”, dita
e grave.
-përkrahje të manifestimeve me bashkëqytetarët
nga bota e jashtme.
Red.
br.
Nr.

1.

2.

Nazif na aktivnostite
Përshkrimi i aktiviteteve
Podr{ka za organizirawe ma manifestaciite za “28 Noemvri”,
denot na albanskoto zname.
Mbështetje për organizimin e manifestimeve për ”28 Nëntorin”,
dita e flamurit kombëtar shqiptarë.
Finansiska podr{ka za organizirawe na manifestacija za “22
Noemvri”, denot na albanskata azbuka.
Mbështjetje financiare manifestimit “22 Nëntori”, dita e alfabetit
të shqip.

Sredstva
mjete

200.000,00
den./den.

20.000,00 den./
den.
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3.

4.

5.

“20 Dekemvri”, organizirawe na manifestacija za denot na
op{tina Tearce.
“20 Dhjetor” Organizimi i manifestimit me rastin e ditës së
komunës së Tearcës.
Organizirawe na manifestacija za “7 Mart” denot na
nastavnikot (izbran na najdobriot nastavnik na site o.u.) i “8
Mart” denot na `enite.
Organizimi i manifestimin për “7 Mars” dita e arsimtarit
(zgjedhja e arsimtarit më të mirë në secilën sh.f.) dhe “8
Marsi”, dita e gruas.
Podr{ka za manifestacija “20 Maj” (godi{nina od smrtta na Kiril
Pej~inovi}).

6.

Mbështetje për manifestimin “20 Maj” (përvjetori i vdekjes së
Kiril Pejcinoviq).
28 Avgust (Bogorodica).

7.

28 Gusht
23 April, podr{ka na manifestacijata “Denot na mladite turci”.

8.

23 Prill, përkrahja e manifestimit “Dita e turqëve të rinj”.
Podr{ka za manifestaciite so na{ite gra|ani koj `iveeat vo
stranstvo.

9.

Përkrahje të manifestimeve me bashkëqytetarët nga bota e
jashtme.
Podr{ka za KUD
Përkrahje për SHKA
VKUPNO/GJITHSEJ

30.000,00
den./den.

40.000,00
den./den.

10.000,00
den./den.
5.000,00
den./den.
20.000,00
den./den.
20.000,00
den./den.

20.000,00
den./den.
365.000,00
den./den.

III.FINANSIRAWE

III.FINANCIMI

Aktivnostite na op{tina Tearce od oblasta na
kulturata, utvrdeni so ova Programa, }e se
finansiraat od sredstvata od Bu`xetot na op{tina
Tearce za 2012 godina, sponzorstvo i drugi
donacii.
Pri realizacija na Programata, op{tina Tearce }e
gi poddr`uva organizatorite na manifestaciite i
realizatorite na proektite pri sproveduvaweto na
nivnite aktivnosti za obezbeduvawe finansiski
sredstva i druga pomo{ od:
-Buxetot na Republika Makedonija za 2012
godina za realizacija na celite vo oblasta na
kultura (preku ministerstvo za kultura);
-Trgovski dru{tva, javni pretprijatija, fondacii i
drugi pravni i fizi~ki lica;
-Zainteresirani
partneri
za
me|usebna
sorabotka vo zemjata i stranstvo i
-Drugi izvori.

Aktivitetet e komunës së Tearcës nga lëmia e
kulturës të parapara me këtë Programë, do të
financohen me mjetet nga Buxheti i komunës
për 2012 si dhe nga sponzorime dhe donacione
tjera.
Gjatë realizimit të Programës, komuna e
Tearcës do t’i mbështes organizatorët e
manifestimeve dhe realizatorët e projekteve
gjatë zbatimit të aktiviteteve të tyre për sigurimin
e mjeteve financiare dhe ndihmë të ndryshme
nga:
-Buxheti i RM-së për vitin 2012 për realizimin e
qëllimeve programore në lëmin e kulturës
(nëpërmjet ministrisë së kulturës);
-Shoqatat tregëtare, ndërmarrjet
fondacionet dhe personat tjerë fizik;

publike,
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IV.RASPOREDUVAWE
SREDSTVA.

NA

-Partnerë të interesuar për bashkëpunim mes
BUXETSKITE veti në vend dhe jashtë tij dhe
-Burime të tjerë.

Sredstvata od Buxetot na op{tina Tearce za
2012 godina od Programite K/40 vo vkupen
iznos od 365.000,00 denari, se rasporeduvaat
kako u~estvo na op{tina Tearce za
pottiknuvawe, odr`uvawe i pomagawe na
slednite manifestacii i proekti od oblasta na
kulturata.
Sretsvata rasporedeni za dopolnitelno utvrdeni
manifestacii, proekti i priredbi }e gi naso~uva
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, za
aktivnostite koi ne se opfateni so ova
Programa, a so svojata aktivnost, zna~ewe i
kvalitet pridnesuvaat za ostvaruvawe na
programiranite celi vo oblasta na kulturata

IV.SHPËRNDARJA
BUXHETORE.

E

MJETEVE

Mjetet nga Buxheti i komunës së Tearcës për
vitin 2012 nga Programet K/40 në shumë të
përgjithshëm 365.000,00 denarë, renditen si
pjesëmarrje e komunës së Tearcës për nxitje,
mirëmbajtje dhe ndihmë në manifestimet e
ardhshëm dhe projektet nga lëmia e kulturës;

Mjetet e ndara për manifestimet plotësuese të
vërtetuara, projekte dhe shfaqe do t’i drejtoj
Kryetari i komunës së Tearcës, për aktivitetet të
cilat nuk janë të përfshira me këtë Programë,
kurse me aktivitetin e saj, rëndësinë dhe
V.MANIFESTACII I PRIREDBI [TO ]E SE kualitetin kontribojnë për arritjen e qëllimeve
PODR@UVAAT I POMAGAAT SO DRUGI programore në sferën e kulturës.
FORMI NA AKTIVNOSTI.
Drugi formi na aktivnosti so koi }e se
poddr`uvaat i pomagaat kulturnite manifestacii,
priredbi i proekti se sednite:
-po~esno pokrovitelstvo na op{tina Tearce;
-dodeluvawe nagradi, prigodni podaroci i
sli~no;
-obezbeduvawe stru~na, tehni~ka i druga
poddr{ka kadrite i opremata so koja raspolaga
op{tina Tearce;
-organizirawe protokolarni i promotivni sredbi
na pretstavnicite na op{tina Tearce, pri
odr`uvawe na manifestacii i realizirawe na
proekti od oblasta na kulturata.
-drugite formi na aktivnosti za podr{ka i pomo{
na manifestaciite i priredbite, }e se realiziraat
od strana nadle`niot organ na op{tina Tearce i
toa po barawe na organizatorite na
manifestaciite i realizatorite na proektie do
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, usoglasen
so celite na ova Programa i raspolo`ivite
mo`nosti na op{tina Tearce.

V.MANIFESTIMET DHE SHFAQJET QË DO
TË MBËSHTETEN DHE NDIHMOHEN ME
FORMA TË TJERA TË AKTIVITETEVE.
Format tjera të aktiviteteve me të cilat do të
mbështeten dhe ndihmohen manifestimet
kulturore, shfaqjet dhe projektet janë në vijim:
-patronazhim më i shpeshtë i komunës së
Tearcës;
-ndarja e dhuratave, mirënjohjeve dhe
ngjajshëm;
-sigurimi i mbështetjes profesionale, teknike dhe
mbështetjes së ndryshme në kuadër dhe
mundësive me të cilat disponon komuna e
Tearcës;
-organizimi i takimeve protokolare dhe
promotive të përfaqësuesve të komunës së
Tearcës gjatë mbajtjes së manifestimeve dhe
realizimit të projekteve nga lëmia e kullturës;

-format tjera të aktiviteteve me mbështetje dhe
VI.ZAVR[NI ODREDBI.
ndihmë të manifestimeve dhe shfaqjeve, do të
realizohen nga ana e oraganit kompetent të
Gradona~alnikot na op{tina Tearce se gri`i i go komunës së Tearcës edhe atë me kërkesë të
obezbeduva
sproveduvaweto
na
ova organizatorëve
të
manifestimeve
dhe
Programa.
realizatorëve të projekteve deri te Kryetari i
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komunës së Tearcës, të pajtueshëm me
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den od qëllimet e kësaj Programe dhe mundësive të
denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na komunës së Tearcës që i ka në disponim.
op{tina Tearce”.
VI.DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE.
br.07-131/1
30.01.2012
Tearce

Kryetari i komunës së Tearcës kujdeset dhe e
siguron zbatimin e kësaj Programe.
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel Kjo Programë hynë në fuqi ditën e tetë nga dita
M-r.Idaver Huseini s.r. e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.

nr.07-131/1
30.01.2012
Tearcë
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetarë
M-r.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Programata za
Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
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aktivnostite na op{tina Tearce za poddr{ka
na NVO sektorot vo 2012 godina.

1.Se proglasuva Programata za aktivnostite
na op{tina Tearce za poddr{ka na NVO
sektorot vo 2012 godina, br.07-132/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.

br.nr.08-132/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë

Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
dhe 09/2011), marr:

AKTVENDIM
për shpalljen e Programës për aktivitetet e
komunës së Tearcës për përkrahjen e
sektorit të OJQ në vitin 2012.

1.Shpallet Programa për aktivitetet e
komunës së Tearcës për përkrahjen e
sektorit të OJQ në vitin 2012, nr.07-132/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
Op{tina Tearce seancën e mbajtur më datë 30.01.2012.
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
Вrz osnova na ~len 36 stav 9 od Zakonot na
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na R.M.”,
br. 05/2002) i ~len 2 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina
Tearce vo sednica odr`ana na den 30.01.2012
god. donese:

PROGRAMA
za aktivnostite na op{tina Tearce za poddr{ka
na NVO sektorot vo 2012 godina.
I. CELI.

Në bazë të nenit 36 paragrafi 9 nga Ligji për
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vetëqeverisje loкale (“Gazeta Zyrtare e R.M”,
nr.05/2002) dhe neni 2 nga Statuti i komunës së
1.Gri`ata za mladite i sorabotka so NVO Tearcës (“Floterja Zyrtare e komunës së
sektorot vo soglasnost so mo`nostite.
Tearcës”,nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më
2.Sozdavawe uslovi za realizirawe na aktivnosti
30.01.2012 solli këtë:
na gra|anite i zdru`enijata na gra|ani.
3.Afirmacija na op{tina Tearce kako op{tina so
PROGRAMË
razviena mre`a na NVO koi ostvaruvaat
sorabotka so NVO.
për aktivitetet e komunës së Tearcës për
përkrahjen e sektorit të OJQ në vitin 2012.
Osnovni celi na ovaa Programa se:

II. AKTIVNOSTI.
Za realizirawe na celite na ova Programa
op{tina Tearce }e gi prezeme site potrebni
aktivnosti i }e gi stavi na raspolagawe site svoi
tehni~ki i ~ove~ki resursi.
Vo kontest na ovaa, aktivnostite najmnogu }e
se naso~uvaat kon:
-so~uvuvawe na kontinuitetot na sorabotka so
gra|anskiot sector;
-obezbeduvawe prostorni uslovi za rabota na
zdru`enijata na gra|ani;
-davawe poddr{ka na proekti koi se od po{irok
op{testven interes i zadovoluvaat potrebi na
pogolema grupa gra|ani;
-vospostavuvawe podednakva sorabotka so
zdru`enijata na gra{ani od razli~ni interesni
grupi na deluvawe;
-go afirmiraat op{tinata vo dr`avata i nadvor od
nea.
Vo oblasta na poddr{kata na NVO
sektorotaktivnostite na op{tina Tearce }e bidat
naso~eni kon realizirawe na partnerski proekti
od po{irok interes na zaednicata, kon gradewe
mre`i i koalicii vo site oblasti na deluvawe na
lokalnata samouprava.

I. QËLLIMET.
Qëllimet themelor të kësaj Programe janë:
1.Kujdesi për të rinjtë dhe bashkëpunimi me
sektorin e OJQ varësisht nga mundësitë.
2.Krijimi i kushteve për realizimin e aktiviteteve
të qytetarëve dhe shoqatave të qytetarëve.
3.Afirmimi i komunës së Tearcës si komunë me
rrjetë të zhvilluar të OJQ-ve të cilat realizojnë
bashkëpunim me OJQ.
II. AKTIVITETET.
Për realizimin e qëllimeve të kësaj Programe
komuna e Tearcës do t’i ndërmer të gjitha
aktivetet e duhura dhe do t’i vendos në disponim
të gjitha resurset e veta teknike dhe njerëzore.
Në kontekst të kësaj, aktivitetet më së shumti do
të orientohen kah:
-ruajtja e kontuinitetit të bashkëpunimit me
sektorin e qytetarëve;
-sigurimi i kushteve hapësinore për punë të
shoqatave qytetare;
-përkrahje e projekteve të cilët janë me interes
të gjërë shoqërorë dhe i kënaqin nevojat e një
grupi më të madh të qytetarëve;
-vendosja e bashkëpunimit të njëjtë me shoqatat
e qytetarëve nga grupet e ndryshme me interes
për veprim;
-e afirmojnë komunën në shtet dhe jashtë tij.
Në fushën e përkrahjes së sektorit të OJQ-ve,
aktivitetet e komunës së Tearcës do të jenë në
drejtim të realizimit të partner–projekteve me
interes me të gjërë të njësisë, kah ndërtimi i
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rrjetit dhe koalicioneve në të gjitha fushat e
veprimit të vetëqeverisjes lokale.
Red. br.
Nr.rend.

1.
2.

Nazif na aktivnostite
Përshkrim i aktiviteteve

Predvideni sredsdva
Mjete të parapara

Transferi do NVO za realizacija na proekti
Transferët deri te OJQ për realizimin e projekteve
Drugi transferi za pomo{ na NVO
Transferë të tjerë për ndihmë të OJQ
Vkupno/Gjithsej

80.000.00 denarë
40.000.00
denarë
120.000.00
denarë.

III. FINANSIRAWE.

III. FINANCIMI.

Finansiraweto na aktivnostite utvrdeni so ovaa
Programa e od Buxetot na op{tina Tearce od
2012 godina.
Za aktivnostite od oblasta {togi opfa}a ovaa
Programa, a koi so svojata aktuelnost i op{t
interes }e se pojavat vo tekot na 2012 godina,
}e bidat anga`irani dopolnitelni sredstva od
Buxetot na op{tinata.

Financimi i aktiviteteve të konfirmuara me këtë
Programë është nga Buxheti i komunës së
Tearcës nga viti 2012.
Për aktivitetet nga lëmit që i përfshijnë kjo
Programë, kurse me aktualitetin e saj dhe
interesin e përgjithshëm do të paraqiten gjatë
vitit 2012, do të jenë të angazhuar mjete shtesë
nga Buxheti i komunës.

Transferi do NVO.
Transferët deri te OJQ.
Transverot do NVO za realizacija na proekti }e
se realizira preku identifikacija, poddr{ka i
sorabotka vo realizacijata na iniciativi i predlozi
na proekti od interes na op{tina Tearce, kako i
programski aktivnosti podneseni od strana na
zdru`enija na gra|ani i fondacii.
Realizacijata na sredstvata }e se vr{i preku
javen povik za pribirawe na barawe za
koristewe na sredstva od Buxetot na op{tina
Tearce, nameneti za finansirawe na inicijativi
za proekti i programski aktivnosti na zdru`enija
na gra|ani.
Proektite koi }e bidat finansiski podr`ani od
strana na op{tina Tearce, se odnesuvaat na
strate{kite celi definirani vo Programata.

Transferi deri te OJQ-të për realizimin e
projekteve
do
të
realizohet
nëpërmjet
identifikimit, përkrahjes dhe bashkëpunimit në
realizimin e iniciativave dhe propozimprojekteve me interes të komunës së Tearcës,
si dhe aktivitete programore të ngritura nga ana
e shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve.

Realizimi i mjeteve do të kryhet nëpërmjet
thirrjes publike për zgjedhjen e kërkesës për
shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i komunës
së Tearcës, të drejtuara për financimin e
iniciativave për projekte dhe aktiveteteve
programore të shoqatave qytetare.
Projektet që do të përkrahen nga ana e
Drugi transferi za pomo{ na NVO
komunës së Tearcës i përkasin qëllimeve
Drugite transferi koi se od pomal obem, }e gi strategjike të definura në Programë.
realizira Gradona~alnikot na op{tina Tearce,
soglasno ovaa Programa, po barawe na NVO.
Transferët tjerë për ndihmë të OJQ
IV. DRUGI FORMI NA DELUVAWE.
Osven so finansiski sredstva, op{tina Tearce Transferët tjerë që janë me vëllim më të vogël
aktivnostite na zdru`enijata na gra|ani }e gi do t’i realizojë Kryetari i komunës së Tearcës,
në përputhje me këtë Programë, me kërkesë të
pomaga i so:
OJQ.
-pokrovitelstvo;
-dodeluvawe nagradi i priznanija;

IV. FORMAT TJERA TË VEPRIMIT.
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-obezbeduvawe stru~na, tehni~ka i drugi vidovi
pomo{;
-u~estvo na promotivni protokolarni sredbi;
-organizirawe tribini, forumi, debati i sli~no na
temi {to se od niven interes;
-organizirawe kampawi;
-organizirawe anketi za da se utvrdi nivniot
interes i da se naso~at sferite na deluvawe na
op{tinata.

Përveç me mjete financiare, komuna e Tearcës
aktivitetet e shoqatave të qytetarëve do t’i
ndihmojë edhe me:

-patronazh;
-dhurimi i shpërblimeve dhe mirënjohjeve;
-sigurimi i ndihmave profesionale, teknike dhe të
tjerë;
-pjesmarrje në takime protokulare dhe
promotive;
-organizimi i tribunave, forumeve, debateve dhe
V. ZAVR[NI ODREDBI.
temave të ngjajshme që janë në interes të tyre;
-organizimi i kampanjave;
Prakti~nata realizacija i sledewe na aktivnostite
-organizimi i anketave që të vërtetohet interesi i
na ovaa Programa }e ja sledi Gradona~alnikot
tyre dhe të orientohen sferat e veprimit të
na op{tina Tearce vo sorabotka so zdru`enija
komunës.
na gra|ani i fondacii.
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot d en od V. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE.
denot na objavuvaweto vo „Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.
Realizimin praktik dhe ndjekja e aktiviteteve të
kësaj Programe do ta ndjek Kryeteri i komunës
së Tearcës në bashkëpunim me shoqatat
br.nr.08-132/1
qytetare dhe fondacionet.
30.01.2012

Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Kjo Programë hyn në fuqi prej ditës së tetë nga
Pretsedatel dita e shpaljes në “Fletoren zyrtare të komunës
M-r.Idaver Huseini s.r. së Tearcës”.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idever Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011),
donesuvam:

RE[ENIE

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
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za proglasuvawe na Programata za
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
aktivnostite na op{tina Tearce vo oblasta na zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
sport i mladi za 2012 godina.
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
dhe 09/2011), marr:
1.Se proglasuva Programata za aktivnostite
AKTVENDIM
na op{tina Tearce vo oblasta na sport i për shpalljen e Programës për aktivitetet e
mladi za 2012 godina, br.07-133/1 {to ja komunës së Tearcës në sferën e sportit dhe
donese Sovetot na op{tina Tearce na
rinisë për vitin 2012.
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.

br.nr.08-133/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë

1.Shpallet Programa për aktivitetet e
komunës së Tearcës në sferën e sportit dhe
rinisë për vitin 2012, nr.07-133/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 30.01.2012.

Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r. 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
Vrz osnova na ~len 36 stav 9 od Zakonot na
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na R.M.”,
br. 05/2002) i ~len 2 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina
Tearce vo sednica odr`ana na den 30.01.2012
god. donese:

P RO G R A M A
za aktivnostite na op{tina Tearce vo oblasta
na sport i mladi za 2012 godina.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
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lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe
nenit 2 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”,
Osnovni celi na ova Programa se:
nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
-Остварување учество на oпштина Tearcës në seancën e mbajtur më 30.01.2012
Teaрцe во организирањето, одвивањето и solli:
I.CELI

збогатувањето на спортскиот живот во
општината, во согласност со потребите и
интересите на граѓаните;
-Афирмирање на општина Teaрцe како
развиен спортски центар;
-Унапредување
на
условите
и
можностите
за
остварување
на
спортските активности на децата и
младината, спортистите и на спортскорекреативните активности на граѓаните;
-Создавање услови за реализирање на
спортско-рекреативните активности на
граѓаните,
особено
младите
и
здруженијата на граѓани од областа на
спортот;
-Промовирање
на
можностите на
општина Teaрцe да биде домаќин на
одделни спортски манифестации од
највисок ранг и поддржување на
иницијативите што се преземаат на тој
план;
-Создавање услови за настапи воземјата
и странство на наши истакнати
спортисти и млади спортски надежи,
како и за гостување во општина Teaрцe
на спортисти со постигнати врвни
резултати во меѓународна конкуренција;
-Остварување и унапредување на
меѓународната спортска соработка.

PROGRAM
për aktivitetet e komunës së Tearcës në
sferën e sportit dhe rinisë për vitin 2012.

I.QËLLIMET
Qëllimet themelore të kësaj Programe janë që:
-Realizimi i pjesëmarrjes së komunës së
Tearcës në organizimin, rrjedhën dhe pasurimin
e jetës sportive në komunë, në pajtim me
nevojat dhe interesat e qytetarëve;

-Afirmimi i komunës së Tearcës si qendër
sportive e zhvilluar;
-Përparimi i kushteve dhe mundësive për
realizimin e aktiviteteve sportive të fëmijëve dhe
rinisë, sportistëve dhe aktiviteteve rekreativosportive të qytetarëve;
-Krijimi i kushteve për realizimin e aktiviteteve
rekreativo-sportive të qytetarëve, vecanërisht të
rinjve dhe shoqatave të qytetarëve në lëmin e
sportit;

-Promovimi i mundësive të komunës së Tearcës
që të jetë nikoqir i vecuar i manifestimeve
sportive nga rangu më i lartë dhe mbështetja e
iniciativave që ndërmerren në atë plan;

II. АКТИВНОСТИ
Активностите во областа на спортот,
општина Teaрцe ќе ги насочи кон
поттикнување, поддржување и помагање
на остварувањето на целите на оваа
Програма.
Во таа смисла ќе се спроведуваат
активностите за:

-Krijimi i kushteve për pjesëmarrje në vend dhe
jashtë tij të sportistëve tanë të dalluar dhe
shpresave të reja të sportit, si dhe mikëpritja në
komunën e Tearcës të sportistëve me rezultate
të
arritura
kulminante
në
konkurencë
ndërkomtare;
-Realizimi

dhe

prosperimi

i

bashkëpunimit
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-Заживување
на
спортските
манфиестации со традиција за кои постои
интерес кај граѓаните, спортските
манифестации
и
спортистите
од
странство;
-Иницирање и реализирање посебни
програми за создавање услови за
спроведување спортски активности на
спортистите, аматери, на учениците и
младината;
-Поддржување на иницијативите и
активностите за одвивање и развој на
спортски дисциплини кои не се присутни
во општина Teaрцe, а имаат значајно
место
на
врвните
меѓународни
манифестации;
-Овозможување
поинтензивна
комуникација на спортистите и нивните
здруженија, со спортистите од други
градови, региони и светот, заради
унапредување на меѓусебната соработка.
-Изградба на Спортска сала во с. Слатинa.
-Izgradba na sportska sala vo
o.u. “Faik Konica” s.Odri.
-Изградба
на
училишно
спортско
игралиште во с. Непроштено.
-Изградба
на
мултифунксионално
спортско игралиште во с. Пршовце.
-Организирање на летни спортски турнири
во населените места:Слатино, Теарце,
Пршовце-Глоѓи, Доброште и Нераште.
-Кофинансирање на спортските клубови за
натпреварување во македонските лиги.
-Промовирање
на
параглајдерството,
летањето со падобран идр.
-Izgradna na igrali{te za tenis.
-Podr{ka za organizirawe na turnirot na {ah.
-Osnovuvawe
na
komunalniot
futbalski klub.
III.KRITERIUMITE.
Финансиска
поддршка
на
спортските
клубови и поединци од областа на спортот
се доделува, и тоа:
- за учество на меѓународен натпревар на
клубот во износ од 10.000,00 до 15.000,00

ndërkombëtar në fushën e sportit.

II. AKTIVITETET
Aktivitetet në lëmin e sportit, komuna e Tearcës
do t’i drejtoj kah inicimi, mbështetja dhe ndihma
në realizimin e qëllimeve të kësaj Programe.

Në këtë kontekst do të zbatohen aktivitetet për:
-Jetesimin e manifestimeve sportive me traditë
për të cilat ka interes tek qytetarët,
manifestimeve sportive dhe sportistëve nga
jashtë vendit;

-Inicimin dhe realizimin e programeve të
vecanta dhe krijimi i kushteve për zbatimin e
aktiviteteve sportive të sportistëve, amaterëve,
nxënësve dhe rinisë;

-Mbështetja e iniciativave dhe aktiviteteve për
rrjedhën dhe zhvillimin e disciplinave sportive të
cilat nuk janë prezent në komunën e Tearcës,
kurse kanë vend të posacëm te manifestimet
kulminante ndërkombëtare;

-Mundesimi i komunikimit me intenziv të
sportistëve dhe shoqatave të tyre me sportistë
nga qytetet, regjioni dhe bota, për shkak të
përparimit të bashkëpunimit ndërmjet tyre;
-Ndërtimi i sallës së sportit në f. Sllatinë.
-Ndërtimi i sallës së sportit në sh.f. “Faik Konica”
f. Odër.
-Ndërtimi i fushës së sportit për nevojat e
shkollës në f. Nepreshten.
-Ndërtimi i fushës sportive multifunksionale në f.
Përshefc.
-Organizimi i turnirëve veror sportive në
vendbanimet: Sllatinë, Tearcës, PërshefcëGllogjë, Dobrosht dhe Nerasht.
-Kofinancimi i klubeve sportive (mosha nën 16
vjeç) për garrim në ligat e Maqedonisë.
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денари.
- за учество на меѓународен натпревар на
поединци
од
клубовите
како
репрезентативци на RM до 6.000,00 денари
по учесник.
-drugi kriteriumi predvideni so ovaa Programa.

-Promovimi i paragllajderizmit, fluturimit me
parashuta, etj.
-Ndërtimi i fushës së tenisit.
-Përkrahje për organizimin e turnirit të shahut.
-Themelimi i klubit futbollistik komunal.

Спортски клуб или спортист-поединец за III. KRITERET.
учество
на
меѓународни
натпревари
средствата може да ги користи само еднаш Përkrahja financiare e klubeve të futbollit dhe
во текот на една календарска година.
personave nga sfera e sportit ndahet në këtë
formë, edhe atë:
IV. ФИНАНСИРАЊЕ.
-për pjesëmarrje të klubit në ndeshje
Активностите на општина Teaрцe од областа ndërkombëtare në vlerë prej 10.000,00 deri
на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се 15.000,00 denarë.
-për pjesëmarrje në ndeshje ndërkombëtare si
финансираат од средства на Буџетот на
person
nga
klubi
si
përfaqësues
i
општина Teaрцe за 2012 година, спонзорства reprecentacionit të RM në vlerë prej 6.000,00
и донации.
denarë në pjesëmarrës.
-kritere tjera të parapara në këtë Programë.

-При реализација на Програмата, Општина
Teaрцe ќе ги поддржува организаторите на
спортските
манифестации
при
спроведувањето на нивните активности за
обезбедување финансиски средства и друга
помош од:

Klubi sportive ose sportisti si individ për
pjesëmarrje në ndeshjet ndërkombëtare mund t’i
shfrytëzoj mjetet vetëm për një herë gjatë vitit
kalendarik.

-Буџетот на Република Македонија за 2012 IV. FINANCIMI.
година (преку надлежните министерства);
-Трговски друштва, јавни претпријатија, Aktivitetet e komunës së Tearcës nga lëmia e
фондации и други правни и физички лица;
sportit të caktuara me këtë Programë, do të
financohen me mjete nga Buxheti i komunës së

-Заинтересираните партнери за меѓусебна Tearcës për vitin 2012, sponzorimeve dhe
соработка во земјата и странство
donacioneve.
-Други извори.

V.РАСПОРДУВАЊЕ
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА.

-Gjatë realizimit të kësaj Programe, komuna e
Tearcës do t’i mbështet organizatorët e
manifestimeve sportive
gjatë zbatimit të
НА
aktiviteteve të tyre për sigurimin e mjeteve
financiare dhe ndihmave të tjera nga:

Средствата од Буџетот на општина Teaрцe за
2012 година од Програмата ___ во износ од
216.000,00 денари, се распоредуваат како
учество на oпштина Teaрцe за поттикнување,
подржување и помагање за следните
активности од областа на спортот.

-Buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin
2012 (nëpërmjet ministrive përkatëse);
-Shoqatave tregtare, ndërmarrjeve publike,
fondacioneve dhe personave të tjerë juridik dhe
fizik;
-Partnerë të interesuar për bashkëpunim
reciprok në vend dhe jashtë vendit
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-Burime të tjera.
V.SHPËRNDARJA E MJETEVE BUXHETORE.
Mjetet nga Buxheti i komunës së Tearcës për
vitin 2012 nga Programa ____ në shumë prej
216,000,00 denarë, zbatohen si pjesëmarrje e
komunës së Tearcës për inicim, mbeshtetje dhe
ndihmë për aktivitetet e ardhshme në lëmin e
sportit.
бр.
nr.

1.

2.

Назив на активноста:
Përshkrim i aktiviteteve

Распоредени средства:
Mjetet e parapara

Poddr[ka za sportski ekipi (futbalski klubovi,
futsal, odbojka, [ah i dr.).

60.000,00
denari/denarë.

Përkrahje për ekipet sportive (klubet e futbollit,
futsall, volejboll, shah, etj.).
U;estvo na me\unaroden natprevar na klubot.

vo iznos od 10.000,00 do
20.000,00 denari.
në vlerë prej 10.000,00 deri
20.000,00 denarë.
vo iznos od 40.000,00 denari
za u;esnik.

Pjesëmarrje e klubit në ndeshjet ndërkombëtare
3.

4.

5.

6.

U;estvo na me\unaroden natprevar na poedinci
od klubovite kako reprezentativci na RM.
Pjesëmarrje në ndeshje ndërkombëtare si individ
nga klubi si përfaqësues i reprecentacionit të RMsë.
Izbor na najdobri sportisti na op[tina Tearce za
2012 godina.
Zgjedhja e sportistëve më të mirë në komunën e
Tearcës për vitin 2012.
Poddr[ka na futbalski turniri i drugi sportski
aktivnosti vo lokalno nivo.

në vlerë prej 40.000,00 denarë
për pjesëmarrës.
vo iznos od 40.000,00 denari
za sekoj.
në vlerë prej 40.000,00 denarë
për secilin.

Përkrahje e turnireve të futbollit dhe aktiviteteve
tjera sportive në nivel lokal.
Промовирање на параглајдерството, летањето
со падобран.
Promovimi
parashuta.

i

paragllajderizmit,

fluturimit

50.000,00
denari/denarë.

6.000,00
denari/denarë.

me

Вкупно / Gjithsej:

216.000,00
denari/denarë.

VI.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ VI.FORMA TJERA TË AKTIVITETEVE PËR
MBËSHTETJE

DHE

NDIHMË

TË
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ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА MANIFESTIMEVE SPORTIVE.
СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ.
Други
спортски
манифестации
за
остварување на целите на Прогамата, ќе се
поддржуваат и помагаат особено преку
следните форми на активности:
-Почесно покровителство на општина
Teaрцe;
-Доделување награди, пригодни подароци и
слично;
-Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршка со кадрите и опремата со која
располага општина Teaрцe;
-Учество на претставниците на општина
Teaрцe на протоколарни и промотивни
средби, организирани по повод одржувањето
на спортските манифестации.
-Формите на активности за поддршка и
помош на спортските манифестации, ќе се
реализираат од страна Општина Teaрцe и тоа
по
барање
на
организаторот
на
манифестацијата, усогласен со целите на
оваа Програма и расположивите можности
на општина Teaрцe.
Општината на младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати и
сл. на теми што се од нивен интерес;

Manifestimet tjera sportive për realizimin e
qëllimeve të Programës do të mbështeten dhe
ndihmohen vecanërisht nëpërmjet formave dhe
aktiviteteve në vijim:
-Patronazhim i ndershëm i komunës së
Tearcës:
-Dhënia e dhuratave, dhuratave solemne dhe të
ngjajshme;
-Sigurimi i mbështetjes profesionale, teknike
dhe të tjerë me kuadër dhe përgatitje që
disponon komuna e Tearcës;
-Pjesëmarrja e përfaqësuesve të komunës së
Tearcës në takime protokullare dhe promotive të
organizuar
me
rast
të
mbajtjes
së
manifestimeve sportive.
-Format dhe aktivitetet për mbështetje dhe
ndihmë të manifestimeve sportive do të
realizohen nga ana e komunës së Tearcës edhe
atë me kërkesë të organizatorit të manifestimit,
në përputhje me qëllimet e kësaj programe dhe
mundësive që janë në disponim të komunës së
Tearcës.

Komuna të rinjve do t’u ndihmon nëpërmjet:
-organizimit të tribunave, forumeve, debateve
dhe të ngjajshme, me tema që janë me interes
të tyre;
-organizimi i kampanjave që potencon mënyrën
-организирање кампањи за потенцирање на e shendosh të jetesës;
здравиот начин на живот;
-organizimi i anketave që të vërtetohet interesi i
-организирање анкети за да се утврди tyre dhe të drejtohen sferat e veprimit të
нивниот интерес и да се насочат сферите на komunës.

делување на општината.
VII. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.
Gradona~alnikot na op{tina Tearce go sledi
realiziraweto na ova Programa, pokrenuva
inicijativi, dava mislewa i podnesuva predlozi,
vrska so ostvaruvaweto na nejzinite celi i
aktivnosti i formira komisija za realizirawe na
ovie aktivnosti.
Komisijata e dol`na da podgotvuva Izve{taj za
realirirawe na ova Programa.

Kryetari i komunës së Tearcës e ndjek
realizimin e kësaj Programe, ngreh iniciativa, jep
mendime dhe jep propozime në lidhje me
realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të saj dhe
formon komision për realizimin e këtyre
aktiviteteve.
Komisioni ka për obligim që të përgatis Raport
për realizimin e kësaj Programe.

Transferite }e gi realizira Gradona~alnikot na Transferët do t’i realizoj Kryetari i komunës në
op{tina Tearce soglasno ovaa Programa, po pajtim me këtë Programë, sipas kërkesave të
barawe na licata, potkrepeno so soodvetna personave dhe të mbështetur në dokumentacion
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dokumentacija, i toa:
-barawe;
-registracija na klubot;
-pokana za patuvawe nadvor od zemjata;
-soglasnost od klubot za poedinec;
-programa (pismen proekt);
-izve{taj za koristenite sredstva;
-i drugi dokumenti koj }e gi bara Komisijata.

adekuat, si:

-kërkesë;
-rregjistrimi i klubit;
-ftesë për udhëtim jashtë vendit;
-pëlqim nga klubi për individ;
-programë (projekt me shkrim);
-raport për mjetet e shfrytëzuara.;
Korisnikot na finansiskite sredstva ako ne -dokumente tjera që do t’i kërkoj Komisioni.
dostavuva izve{taj za na~inot na potro{enite
sredstva, }e se odgovara spored zakonot i na Shfrytëzuesit i mjeteve financiare nëse nuk do
istiot }e mu izgubi pravata da koristi sredstva od të dorëzojnë raport për mënyrën e shfrytëzimit
buxetot na op{tina Tearce.
të mjeteve, do të përgjigjet konform ligjit dhe të
njëjtit e humbin të drejtën që të shfrytëzojnë
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден mjete nga buxheti i komunës së Tearcës.

од денот на објавувањето во “Службен
гласник на општина Teaрцe”.
br.nr.07-133/1
30.01.2012
Tearce/Tearcë

Kjo Program hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
M-r.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
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zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
RE[ENIE
za
proglasuvawe
na
Odlukata
за dhe 09/2011), marr:
изработка на техничка документација–
основен проект зa sekondarna vodovodna
AKTVENDIM
mre`a vo s.Nera{te.
për shpalljen e Vendimit për përpunimin e
dokumentacionit teknik–projekt themelor për
1.Se proglasuva Odlukata за изработка на rrjetin sekondar të ujësjellësit në f.Nerasht.
техничка документација –основен проект
зa sekondarna vodovodna mre`a vo
s.Nera{te, br.07-134/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica 1.Shpallet Vendimi për përpunimin e
dokumentacionit teknik –projekt themelor
odr`ana na den 30.01.2012 god.
për rrjetin sekondar të ujësjellësit në
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik f.Nerasht, nr.07-134/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
na op{tina Tearce”.
më datë 30.01.2012.
donesuvam:

2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

br.nr.08-134/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na Op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
30.01.2012 god. донесе:
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
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R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
ODLUKA
за изработка на техничка документација 30.01.2012 solli:
–основен
проект
зa
sekondarna
vodovodna mre`a vo s.Nera{te.

VENDIM

për përpunimin e dokumentacionit teknik–
^len 1
projekt themelor për rrjetin sekondar të
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Tearce, ujësjellësit në f.Nerasht.
prioritet
im dava
na изработка на
техничка документација –основен проект
зa sekondarna vodovodna mre`a vo
Neni 1
s.Nera{te.
Me këtë vendim Këshilli i komunës së
Tearcës prioritet i jep përpunimit të
^len 2
dokumentacionit teknik–projekt themelor për
Ovaa Odluka vleguva na sila so denot na rrjetin sekondar të ujësjellësit në f.Nerasht.
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e publikimit në
br.07-134/1
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
30.01.2012
Tearce
nr.07-134/1
30.01.2012
Sovetot na op{tina Tearce
Tearcë
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
donesuvam:
29

zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
RE[ENIE
za proglasuvawe na Aksionen Plan za zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
pra{aweto na lica so posebni potrebi vo op{tina dhe 09/2011), marr:
Tearce za 2012-2014.

AKTVENDIM
për shpalljen e Planit Aksional për problemin
za e personave me aftësi të kufizuar në komunën e
pra{aweto na lica so posebni potrebi vo op{tina Tearcës për 2012-2014.
Tearce za 2012-2014, br.07-135/1 {to ja
1.Se

proglasuva

Aksionen

Plan

donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.
1.Shpallet Plani Aksional për problemin e
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik personave me aftësi të kufizuar në komunën e
Tearcës për 2012-2014, nr.07-135/1 që e solli
na op{tina Tearce”.
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 30.01.2012.
br.nr.08-135/2
30.01.2012
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
Tearce/Tearcë
komunës së Tearcës”.
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
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Локален акционен план
за прашањето на лица
со посебни потреби(хендикеп)
во општина Тearce
2012-2014
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Што е Локален Акционен План за Прашањето на лица со посебни потреби
Локалниот акционен план за прашањето на лица со посебни потреби е инструмент
за еднаков третман и живот ослободен од дискриминација на локално ниво каде
што лицата со посебни потреби ќе имаат слободен пристап до инфраструктурата
и ќе бидат во можност да ги практикуваат своите политички, социјални, економски
и културни права. Го прикажува начинот како да се одговори на потребите на
лицата со посебни потреби во една заедница на соодветен и систематски начин
според достапните ресурси и развојот во заедницата.
Локалниот акционен план за прашањето на лица со посебни потреби е развиен од
страна на локалните власти во соработка со претставниците на организациите на
лицата со посебни потреби и останатите заинтересирани страни. Целта е да и
овозможи на заедницата, според своите ресурси да ги задоволи потребите на
лицата со посебни потреби во соодветната заедница.
Локалниот акционен план за прашањето на хендикепот е документ кој содржи
идентификувани потреби, решенија, цели и приоритети кои заедницата си ги
поставува пред себе со цел да се развива соодветно со вредностите на
општество за сите.
Концептот “Општество за сите”
“Општество кое одговара на лицата со посебни потреби е добро општество
за сите”
Во општеството за сите, потребите на сите граѓани ја формираат основата за
планирање и стратегија. Генералниот систем на општеството е достапен до сите.
Со прилагодување на своите структури и функционирањето во однос на потребите
на сите, општеството го мобилизира потенцијалот на сите свои граѓани и
соодветно го засилува развојниот потенцијал.
Лицата со посебни потреби се природен и интегрален дел од општеството и во
интерес на општеството во целина, треба да им даде можност за да дадат
придонес со своето искуство, талент и способности во однос на државниот и
локалниот развој.
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Од прилагодувањата кои се соодветни за лицата со посебни потреби корист
имаат и лицата без хендикеп, на пример, изградбата на средини кои се без
бариери се сигурни, безбедни и пристапни за сите, вклучувајќи ги бремените
жени, децата и постарите лица. На крај, кој ги сака непотребните скали и
останатите пречки во својата секојдневна средина.
Што е хендикеп?
„Хендикеп е состојба која може да биде предизвикана од незгода, траума,
генетски фактор или од болест, која може да влијае или да ги ограничи
способностите на лицето. Хендикепот може да го зафати или да го ограничи
слухот, видот, дишењето, подвижноста, говорот или интелектуалните функции.
Хендикепот може да биде видлив, како што е повреда на ‘рбетниот столб која
бара употреба на инвалидска количка, или физички незабележителен како што е
дијабетесот, епилепсијата, загубата на слухот, интелектуалната попреченост или
проблемите во учењето.“
Модерните дефиниции (социјалниот модел за хендикеп) го сметат хендикепот како
ситуација што резултира од односот помеѓу лицето и неговата околина. Така,
хендикепот треба да се смета како релативен концепт што варира во зависност од
контекстот и моментот. Тоа не е трајна состојба, туку прогресивна и може да се менува
благодарение на развојот на ставовите и адаптацијата на околината.

Значи, хендикепот е производ на односот помеѓу лицата и нивната околина.

Принципи на локално акционо планирање за прашањето на хендикепот


Почитување на правата на лицата со посебни потреби како човекови права;



Лицата со посебни потреби треба да бидат препознаени во општеството
како лица кои имаат вредности и кои можат да придонесат во развојот на
општеството;



Лицата со посебни потреби имаат право да бидат консултирани кога се
решава нешто во нивно име.



Лицата со посебни потреби имаат право да бидат почитувани како сите
други во општеството за да можат слободно да си ги искажат своите
интелектуални, социјални, физички, емоционални и работни способности;
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Лицата со посебни потреби имаат право да имаат пристап и да даваат свој
придонес во сите сервисни служби како што тоа го имаат и другите членови
на општеството;



Лицата со посебни потреби имаат право да се образуваат во редовниот
наставен процес, а не да бидат одвоени од нивните другарчиња поради
нивниот хендикеп.

Карактеристики на добриот локален Акционен План за Прашањето на
Хендикепот
Добриот локален акционен план за прашањето на хендикепот ќе:
 Се засновува на Стандардните Правила на ОН и националното законодавство;
 Се создаде преку тесна соработка со организациите на лицата со посебни потреби;
 Преставува добар општествен пример;
 Има јасни долгорочни цели;
 Има конкретни описи на мерките (што треба да се превземаат, кога, која
институција е одговорна, показатели за успех и финансирање).
Зошто Општината Теaрце разви локален акционен план за прашањето на
хендикепот
Општината Теарце се обврза дека ќе го следи концептот “општество за сите” и да
ги поддржува основните човекови права со креирање на локален акционен план
за прашањето на хендикепот 2012 – 2014 кој ќе осигури еднакви можности за сите
граѓани. Развојот, анализата и преоценката на локалниот акционен план за
прашањето на хендикепот ќе и помогне на општината проактивно да работи и да
одговара на потребите на заедницата. Локалниот акционен план за прашањето на
хендикепот генерално е базиран на Стандардните Правила на Обединетите
Нации за еднакви можности на лицата со посебни потреби, политичко и морално
правило кое се стреми да ги загарантира правата на сите лица со посебни
потреби.
Генерални податоци за Општина Теарце
Do 1965 godina vo sostavot na op{tina Tearce be{e i celokupnata sega{na op{tina
Jegunovce (so Vratnica). So teritorijalnata organizacija na op{tinite od 1966 godina,
op{tina Tearce e pripoena kon op{tina Tetovo. So noviot zakon od 1996 godina, op{tina
Tearce se formira vo sega{nite granici, a taka funkcionira do denes.
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Administrativno - teritorijalna organizacija: Op{tina Tearce se nao|a vo
severozapadniot del na Republika Makedonija, a zafa}a povr{ina od 138,12 km2. Po
povr{ina se vbrojuva vo pomalite op{tini vo Republikata. Na severozapad, op{tinata se
grani~i so Kosovo, na jugozapad so op{tina Tetovo,a na isto~nata strana so op{tina
Jegunovce.
Vo sostavot na op{tina Tearce se nao|aat trinaeset naseleni mesta i toa: Nepro{teno,
Le{ok, Slatino,Tearce, Pr{ovce, Glo|i, Dobro{ te, Nera{ te,Odri, Varvara, Brezno, Jelo{
nik i Prvce. Poslednite ~etiri sela se ridsko-planinski, a ostanatite se nao|aat vo
kotlinskitot del na op{tinata.
Sedi{teto na op{tinata e vo seloto Tearce, koe pretstavuva administrativen, kulturen i
ekonomski centar vo ovoj del na Dolni Polog. Se nao|a 11 kilometri severno od Tetovo,
pedesetina kilometri zapadno od Skopje, a 80 od aerodromot Petrovec, kaj Skopje.
Severno od Ekvatorot e na 42º04`06“90“`, a isto~no od Grini~ na 21º03’03“07’“, na
sredna nadmorska viso~ina od 536 metri.
Demografski podatoci: Spored posledniot popis na naselenieto i doma}instvata od
2002 godina, vo op{tina Tearce `iveat vkupno 22.454 `iteli od razli~ni nacionalnosti i toa:
Albanci 18.950 `iteli ili 84,39 %;Makedonci 2.739 `iteli ili 12,20 %;
Turci 515 `iteli ili 2,29 %; Romi 54 `iteli ili 0,24 %; Srbi 7 ili 0,03 % i Ostanati 167 `iteli ili
0,74 %.
Po naseleni mesta brojot na `itelite izgleda vaka:
Spored starosnata struktura, op{tina Tearce spa|a vo pomladite op{tini:
Od 0 - 14 godini 5.453 `iteli ili 24,28 % ;
Od 15 - 64 godini 15.005 `iteli ili 66,83 % ;
Nad 65 godini 1.959 `iteli ili 8,72 % ;
@iteli so nepoznata vozrast 37 ili 0,16 % .
Vkupno naselenie na op{tina Tearce spored petgodi{ni grupi na vozrast.
Naseleno mesto i `iteli:
1 Nepro{teno 1.309
2 Le{ok 440
3 Varvara 0
4 Slatina 4.112
5 Brezno 8
6 Tearce 3.974
7 Pr{ovce 2.516
8 Glo|i 1.295
9 Jelo{nik 0
10 Dobro{te 3.549
11 Nera{te 3.485
12 Odri 1.739
13 Prvce 27
VKUPNO: 22.454 `iteli
Spored istiot popis vo op{tinata ima 5.095 doma}instva, odnosno 5.480 stanovi.
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Stepen i struktura na vrabotenost i nevrabotenost (Socio-ekonomski
karakteristiki): Od vkupno 22.454 `iteli, vo op{tina Tearce rabotosposobni se 4.900. Od
niv, vraboteni se samo 1.825 lica, odnosno 37%.Ostanatite 3.075 neevraboteni lica
sekojdnevno se sudruvaat so osnovnite egzistencijalni problemi.
Stapkata na nevrabotenost kaj mladite, spored popisot od 2002 godina (vozrast od 1524 godini) e 84,2 %.Dolgotrajnata nevrabotenost kako procent vo vkupnata
nevrabotenost iznesuva visoki 87,5%.
Javnite tro{oci pak za obrazovanie po glava na `itel iznesuvaat 2.519 denari godi{no.
Op{tina Tearce.
Vkupno stanovi broj 5.480. Povr{ina (m2) 485.871.
Stanovi naseleni so individualni doma}instva. Povr{ina (m2) 405.950
Individualni doma}instva vo stanovite broj 5.095.
Soglasno Zakonot za teritorijalna podelba i Zakonot za lokalna samouprava na R.M. vo
op{tina Tearce funksionirat 13 mesni zaednici.Vo nivo na mesnite zaednici na
naselenite mesta na op{tinata e formiran i Odbori na mesnite zaednici so nivni
Pretsedateli koi se izbirat so mandat na 4 godini.
Obrazovanie i obrazoven sistem: Vo op{tina Tearce funkcioniraat 5 centralni osnovni
u~ili{ta i toa:
O.U. „Ekrem ^abej“-Slatina,
O.U. „Kiril Pej~inovi}“-Tearce,
O.U. „Asdreni“-Glo|i,
OU „Faik Konica“-Dobro{te i
O.U. „Ismail ]emali“-Nera{te.
Kako i tri podra~ni osnovni u~ili{ta vo selata: Nepro{teno, Le{ok i Odri.
Според нивото на образование статистиката вели дека 489 или 2,17% се со
завршен факултет, 245 или 1,09% со виша школа, 3.342 или 14,88% со
средно училиште; 10.071 или 44,85% се со основно училиште, 1,885 или
8,39% со незавршено основно училиште и 933 или 4,15% неписмени жители.
Важно е да се напомене
дека 10 луѓе се со степен магистер и 5 со степен доктор на науки. Од
женската популација 416 или 1,85% се вработени, 887 или 3,95% се невработени;
од машките 1,409 или 6,27% се вработени, а 2,128 или 9,47% се невработени.

Врз основа на запишувањето на учениците во сите училишта во рамките на
Општина Теарце, согласно податоците на Одделението за образование при ЕЛС
Tearce вкупниот број ученици во училишната 2008/2009 е 2.064, od koi 1086
ma{ki rod i 978 `enski rod.U~ili{nite Odbori formirani vo O.U. imat vkupno 10
~lenovi od koi 1 e `ena a 9 ma`i.
Демографските податоци беа добиени од локалните здравствени институции
во селата Теарце, Нераште, Доброште и Вратница (во амбулантата во
Вратница се води евиденција и за noвородените во Одри). Ова е особено важно
бидејќи постојат потешкотии за добивање на бројот на новородени за секое
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село од матичната служба во рамките на Министерството за внатрешни работи,
каде се регистрираат новородените.
Од податоците собрани од амбулантите произлегува дека бројот на новородени
се намалува. Причините за овој тренд можат да се најдат во големата
миграција од руралните во урбаните области, емиграцијата во Западна
Европа и нискиот наталитет. Просечниот број на новородени деца по село е 15.
Во општина Теарце нема средно училиште, па учениците по завршувањето
на основното образование продолжуваат во средните училишта во Општина
Тетово.
Zdravstvo, NVO i socijalen sektor:
Zdravstvo:Vo oblasta na zdravstvoto, vo op{tina Tearce funkcioniraat 6 ambulanti kako
punktovi na regionalniot Zdravstven dom od Tetovo i toa vo pogolemite naseleni mesta:
Tearce, Slatina, Dobro{te, Nera{te, Nepro{ teno i Odri. Vo sostavot na ambulantata vo
Tearce raboti i stomatolo{ka ordinacija i apteka.
Vo posledno vreme, zabele`livo e otvorawe na privatni zdravstveni i stomatolo{ ki
ordinacii i apteki vo re~isi site naseleni mesta vo op{tinata
Vo Le{ok se nao|a bolnicata za belodrobni zaboluvawa, koja do 2001 godina, rabote{e
vo nesoodvetni prostorni uslovi. Vo tek e izgradba na nov objekt na istata lokacija, koja
godinava raboti.
Визија и мисија на општина Теарце
Визијата на Општина Теaрце е да ги најде, идентификува и истражи проблемите
и интересите на граѓаните на Тетово во сите нивоа на животот со цел да се
подготват адекватни развојни планови со кои ќе се постигне исполнување на
потребите и интересите на граѓаните.
Визијата ќе се остварува преку:
Зголемувањето на нивото на економската развиеност преку промоција на
инвестиции, развојот на мали и средни претпријатија, енергетиката, индустриските
зони, развојот на туризмот, развојот на земјоделството и др.
Подобрувањето
на
инфраструктурата,
патната
инфрастуктура,
комуникациската инфрастуктура, гасификацијата, железничката инфраструктура,
комуналната инфраструктура и др.
Подигнувањето на образовното ниво на населението и развојот на човечки
ресурси со доквалификација и преквалификација на работната сила,
прилагодување на образованието на стопанството, изградба на библиотека,
научен институт, поттикнување на спортот и рекреацијата и др.
Обезбедување на здрава животна средина преку рециклирање на комуналниот
отпад, управување со цврстиот отпад, изградба на пречистителна станица,
заштита на шумскиот фонд и дивечот, идр.
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Како се разви Локалниот акционен план за прашањето на хендикепот во
општина Теарце
Со цел да се подобрат условите за живот на лицата со посебни потреби во
општина Теарце, здруженијата на лица со посебни потреби во партнерска
соработка со општина Теарце и други институции, го поттикна креирањето на
Локалниот акционен план за прашањето на хендикепот. Целта на локалниот
акционен план за прашањето на хендикепот е да им помогне на властите на
различни нивоа во општеството да изградат силен акционен план кој ќе обезбеди
еднакви можности и целосно учество на лицата со посебни потреби во
заедницата.
Прв чекор во процесот беше креирање на работна група составена од
претставници на јавниот и граѓанскиот сектор, каде заедницата и локалната власт
заедно ќе работат за да градат акционен план кој ќе одговара на потребите на
лицата со посебни потреби. Оваа работна група работеше заедно да ја процени
моменталната состојба, достапните ресурси и потребните сервиси.
Со цел да ги изрази своите официјални размислувања и да го стимулира
зголеменото знаење и чувствителноста во однос на стратегија за хендикеп, како
дел од општата јавност, по подготовката на предлог верзиите на локалниот
акциониот план, општината заедно со организациите на лица со посебни потреби
организираше јавни дебати. Јавните дебати овозможуваат простор за дискусија
на предлог верзијата на локалниот акционен план за прашањето на хендикепот.
Реализација и мониторинг
По усвојувањето на локалниот акционен план за прашањето на хендикепот,
членовите на работната група ќе
формираат “Координативен Комитет за
имплементацијата на локалниот акционен план за прашањето на хендикепот.
Координативниот комитет во комуникација со соодветните и различните
сектори/одделение во општината треба да се подготви за дополнителни дискусии
и преговарања за:
a) појаснување на целите и акциите;
b) идентификација на ресурсите и поделбата на трошоците;
c) селекција на целите и акциите;
d) поделба на трудот;
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e) набљудување и дополнителни промени на планираните активности.
Координативниот комитет има официјален мандат од страна на општина Теарце и
нивната задача при реализацијата на локалниот акционен план за прашањето на
хендикепот ќе биде:
 Месечни состаноци за реализација на локалниот акционен план за прашањето
на хендикепот;
 Редовни состаноци на координативниот комитет со одговорните институции
споменати во локалниот акционен план за прашањето на хендикепот;
 Редовни информативни состаноци и прес комуникација со медиумите за
процесот на реализација на локалниот акционен план за прашањето на
хендикепот;
 Годишна анализа на локалниот акционен план за прашањето на хендикепот која
ќе ги опфати развоите на мерливите резултати кои на крај треба да дефинираат
дали се постигнати очекуваните резултати.
 Годишен извештај до општинскиот Совет за реализацијата на локалниот
акционен план за прашањето на хендикепот.
Работна група – креатор на Локалниот акционен план за општина Теарце
Име и презиме

Институција/Организација

Мерита Амети
Лирим Џелили
Гајур Салихи
Бесмире Бафтјари
Вјоса Мифтари
Џемал Адеми
Леонора Амити
Сузана Мемети
Азир Мустафи

општина теарце-правник
општина Теарце – градежен инжинер
општина теарце-правник
Совет на општина Теарце
Совет на општина Теарце
НВО Скардус
НВО Егнатиа
Директор во OУ Кирил Пејќинович
Претседател на Комисијата за односи
меѓу заедници.
Директор на болница за белодробни
заболувања-Лешок

Др.Вера Трандофиловска

Листа на идентификувани потреби и проблеми
1. ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ
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 Недоволна информираност на граѓаните за потребите на лицата со посебни
потреби;
 Недоволна информираност на самите лица за нивните права;
 Недоволна информираност на претставниците на јавните институции за
проблемите и потребите на лицата со посебни потреби;
 Претставниците на бизнис секторот не се доволно информирани за
потребата од физичка пристапност за лицата со посебни потреби
(непристапни трговски и угостителски објекти);
 Претставниците на бизнис секторот не се доволно информирани за законот
за вработување на лицата со посебни потреби.
2. ПРИСТАПНОСТ
a) Физичка пристапност
 Јавните институции не се физички пристапни за лицата со посебни потреби:
зградата на општина Теарце, Основните Училишта, и др.
 Тротоарите на улиците не се спуштени за корисниците на инвалидски
колички.
 Поголем број од трговските и угостителските објекти не се пристапни за
лицата со посебни потреби.
b) Пристап до информации
 Лицата со посебни потреби немаат пристап до информациите за своите
бенефиции.
 Информациите не се во достапна форма за лицата со оштетен вид и
оштетен слух.
 Веб страната на општина Теарце не е пристапна за лицата со оштетен вид.

3. ОБРАЗОВАНИЕ
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 Просветните работници и учениците без хендикеп немаат доволно
познавање за потребите на учениците со посебни потреби.
 Недостаток на пристапни рампи и пристапни тоалети во основните
училиштата: “Еќрем Чабеј”, “Кирил Пејчиновиќ”, “Фаик Коница” (старо
училиште), “Асдрени”.
 Редовните училиштата каде што има вклучено деца со посебни потреби
немаат вработено мобилен дефектолог.
 Недоволно дополнителни нагледни средства за изведување настава во
посебните паралелки.
 Не постојат точни информации за децата со посебни потреби кои
посетуваат и не посетуваат настава.
 Училишта немаат организиран пристапен транспорт за учениците со
посебни потреби.
4. СОЦИЈАЛНИ
ПОТРЕБИ

СЕРВИСНИ

СЛУЖБИ

ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ

 Не постои сервисна служба која нуди неформално образование (курсеви за
компјутери, работна терапија, курсеви за цртање, забавни и социјални
активности);
 Сервисите кои ги даваат Здруженијата на лицата со посебни потреби не се
финансиски поддржани од локалната самоуправа;
 Одредени инвалидски организации немаат работни простории;
 Не постои мобилен дефектолог кој ќе ги посетува домовите на лицата со
посебни потреби.
5. ВРАБОТУВАЊЕ
 Лицата со посебни потреби не се доволно информирани за Посебниот
закон за вработување;
 Работодавците не се доволно информирани за Законот за вработување на
лицата со посебни потреби;
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 Непочитување на обврските од страна на работодавците кои вработуваат
лица со посебни потреби;
 Потреба од поддршка на лицата со посебни потреби при нивно
вработување.
6. СПОРТ И КУЛТУРА
 Недоволна финансиска поддршка за организирање на спортски и културни
активности;
 Потреба од организирање изложби на дела изработени од лицата со
посебни потреби.
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Локален Акционен План - Табела за имплементација
Цели

Време
нска
рамка

Одговорна
институција/орг
анизација

Показатели на
успех

Организирање
кампања
за
информирање
на граѓаните и
претставниците
на
јавните
институции за
проблемите и
потребите на
лицата
со
посебни
потреби.
Информирање
на лицата со
посебни
Подигнување потреби и
на
јавната семејствата за
свест
за нивните права
потребите на и бенефиции.
лицата
со
Лобирање
за
посебни
изградба
на
потреби
пристапни
рампи
во
јавните
установи.

Јуни декемв
ри
2012
септем
вридекемв
ри
2013

Организациите
на лицата со
посебни потреби
(сите)
Две медиумски
куќи
како
партнери ( една
албанска
една
македонска).

-Подобра
комуникација помеѓу
претставниците
на
јавните институции и
лицата со посебни
потреби;

Јуни
2012декемв
ри
2014

Број на информирани
корисници;
Број на лица со
посебни потреби кои
ги оствариле своите
права и бенефиции.

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
(сите),
Донаториопш
тина Теарце

Број на поставени
рампи во јавните
институции.
Број на лица кои
полесно ги користат
услугите
во
споменатите
установи.

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
(сите)

Кампања
и
лобирање
за
изградба
на
рампи
во
угостителските
и
трговските
објекти
во
општина
Теарце.

Јуни декемв
ри
2012
Септе
мвридекемв
ри
2013

Организациите
на лицата со
посебни потреби
(сите)
Одделение
за
јавни
дејности
при
општина
Теарце
Организациите
на лицата со
посебни потреби
(сите)
Две медиумски
куќи
како
партнери (една
албанска
една
македонска).
Организациите
на лицата со
посебни потреби
(сите)
Две медиумски
куќи
како
партнери ( една
албанска
една
македонска).

Број на поставени
рампи во
угостителските и
трговските објекти

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
(сите)
Донатори,
Општина
Теарце.

Изградба
платформа
пристап
приземјето
зградата
општина
Теарце.

на
за
до
во
на

Јули - Општина Теарце
Декем (одделение
за
ври
урбанизам)
2012

Спуштење
тротоарите

на Јуни
на 2012-

Подобрување
на физичката
пристапност
и олеснување
на пристапот
до
информациит
е за лицата со
посебни
потреби

Акции

Jануар
и-јуни
2012
Септе
мвридекемв
ри
2012

Променет став и
однесување
на
граѓаните.

Можни
извори на
финансирањ
е
Организаците
на лицата со
посебни
потреби
(сите),
Донатори,
општина
Теарце

Поставена
Донатори
платформа, број на Општина
лица
со
телесна Теарце
инвалидност кои ќе
имаат
подобар
физички пристап во
јавните институции.

Општина Теарце Број на спуштени Oпштина
(одделение
за третоари во Теарце
Теарце
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сите
улици декемв
каде
што ри
постојат
2014
пешачки
премини.
Адаптација на
информациите
што ги дава
општината во
зголемен
формат
за
слабовидните
лица.
Адаптирање на
општинската
веб
страна
според
стандардите за
пристапност за
слепите лица.
Организирање
на
Подобрување работилници за
просветните
на
работници,
можностите
учениците без
за
хендикеп
и
образование
нивните
за учениците
за
со
посебни родители
пристапот
кон
образовни
учениците со
потреби
посебни
потреби.
Изградба
на
пристапни
рампи
и
поставување на
асенсори
во
просориите на
О.У. и др.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.1

урбанизам)

Конти Општина Теарце
нуиран
о, по
барање

Јулидекемв
ри
2012

Септе
мвриДекмв
ри
2012

мартдекемв
ри
2012

Адаптирање на
тоалетите
во
училиштата
каде што има
технички
можности.
Покренување
Август
на иницијатива 2012
за вработување

Општина Теарце
(сектор
за
информации
и
протокол)
со
техничка
поддршка
од
здружението
“Отворете
ги
прозорците”
Советот
на
инвалидските
организации на
општина Теарце

Број на лица кои Општина
побарале и добиле Теарце
информација
во
пристапен формат.

Број на слепи лица Општина
кои имаат пристап до Теарце
информациите што
ги нуди општинската
веб страна.

Број на одржани
работилници;
Променет став кон
учениците
со
посебни потреби;

Општина Теарце Број на изградени
(оддление
за пристапни рампи и
урбанизам)
адаптирани тоалети;
број
на
новозапишани
ученици со телесна
инвалидност
во
училиштата.

Организаците
на лицата со
посебни
потреби

Општина
Теарце
други
Донатори

Општина Теарце Број на вработени Општина
(одделение
за дефектолози;
Теарце
образование)
Подобрување
на
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на
мобилни
дефектолози во
училиштата во
општина
Теарце.

Достапност
на социјални
сервисни
служби за
лицата со
посебни
потреби

успехот
на
учениците
со
посебни образовни
потреби вклучени во
редовната настава.

Набавка
на
дополнителни
нагледни
средства
за
посебните
паралелки.

Август
септем
ври
2012

Општина Теарце Поуспешна
(одделение
за реализација
на
образование)
наставните
содржини;
Подобрување
на
постигнувањата кај
учениците.
Организациите
Добиени статистички
на лицата со податоци.
посебни потреби
Општина Теарце
(одделение
за
образование)

Евиденција на
децата
со
посебни
потреби
кои
посетуваат
настава
во
редовна
настава и во
посебни
паралелки
Вклучување на
критериуми за
пристапност во
јавните
тендери
за
организирање
на транспорт за
ученици.
(во
училишта каде
што учат деца
со
телесна
инвалидност).
Формирање на
едукативноработен центар
за лица со
посебни
потреби.

Септе
мвриоктомв
ри
2012

Склучување
договори
помеѓу
општината
и
инвалидските
организации
кои
обезбедуваат
сервисни
служби
за
лицата
со

Конти Општина Теарце
нуиран
о, од
јуни
2012декемв
ри
2014

Август
2012,
Август
2013,
Август
2014.

Училиштата во
соработка
со
Општина Теарце
(одделение
за
образование)

Број на адаптирани
возила;
Број на ученици со
телесна инвалидност
кои
го користат
транспортот.

Јануар
-април
2013

Советот
на Разновидност
на
инвалидските
работилници;
организации
Број на лица кои го
посетуваат центарот.

Општина
Теарце

Организации
те на лицата
со
посебни
потреби
Општина
Теарце

Општина
Теарце

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
(сите),
Донатори,
општина
Теарце
Број на склучени Организаците
договори;
на лицата со
посебни
Број на финансирани потреби,
општина
сервиси/услуги.
Теарце,
Донатори
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Промоција и
лобирање за
зголемување
на
можностите
за
вработување

посебни
потреби.
Доделување
работни
простории за
инвалидските
организации во
новата
општинска
зграда
Информирање
на членовите
на
организациите
за можностите
што ги нуди
законот
за
вработување.
Организирање
на
тркалезни
маси
за
работодавците
и лицата со
посебни
потреби за да
се
дискутира
околу законот
за вработување.
Организирање
на
дебатни
емиси
во
локалните
електронски
медиуми
за
законот
за
вработување.
Лобирање до
трудовите
инспекции за
почести
контроли
на
работодавците
и
доследно
почитување на
законските
обврски.
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2012Општина Теарце
2013 (
во
зависн
ост од
можно
стите

Број на доделени
простори
за
инвалидските
организациите.

Општина
Теарце

Јуни
2012декемв
ри
2014

Инвалидските
организации
(сите)

Број на информирани
лица со посебни
потреби;
Број на лица кои
поактивно
бараат
вработување.

Организаците
на лицата со
посебни
потреби

Октом
ври
2012
Мај
2013
Мај
2014

Советот
на Број на организирани
инвалидските
тркалезни маси;
организации
Број на информирани
работодавци кои се
заинтересирани
да
вработат лица со
посебни потреби;
Број на вработени
лица.

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
Општина
Теарце
Агенција за
вработување

Октом
ври
2012
Мај
2013
Мај
2014

Советот
на Број на организирани
инвалидските
дебатни емисии;
организации
и Број на информирани
локалните
граѓани;
електронски
Број на информирани
медиуми
работодавци кои се
заинтересирани
да
вработат лица со
посебни потреби
Советот
на Намалување
на
инвалидските
процентот
на
организации
злоупотреби
на
законот;
Број на контроли од
страна на трудовите
инспекции

Организаците
на лицата со
посебни
потреби

Конти
нуиран
о,
Октом
ври,
Ноемв
ри
2012
Мај,
Јуни
2013
Мај,
Јуни
2014
Формирање на Септе
комисија
мври
составена
од 2009

Организаците
на лицата со
посебни
потреби

Советот
на Формирана
Организаците
инвалидските
комисија;
на лицата со
организации
Број на пријавени посебни
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претставници
од
инвалидските
организации
која
ќе
ги
пријавува
неправилности
те
и
злоупотребите
од страна на
работодавците
кај трудовите
инспекции.
Лицата
со
посебни
потреби
да
имаат предност
при
вработување во
општинската
администрациј
а
според
нивните
квалификации
Поддршка на
културни и
спортски
активности
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неправилности;
потреби
Број на позитивно Донатори
решени случаи.

Да
Општина Теарце
биде
одреде
но од
општи
ната

Број на вработени
лица со посебни
потреби
во
општинската
администрација.

Општина
Теарце

Организирање
на
спортски
активности за
лицата
со
посебни
потреби.

Врз
основа
на
достав
ените
барања

Инвалидските
организации во
соработка
со
општина Теарце

Број на поддржани
спортски
манифестации.
Број на лица кои
учествуваат
на
манифестациите.

Организирање
на изложби и
дела
изработени од
лицата со
посебни
потреби

Врз
основа
на
достав
ените
барања

Инвалидските
организации во
соработка со
општина Теарце

Број на поддржани
изложби и културни
манифестации

Организаците
на лицата со
посебни
потреби
Општина
Теарце
Донатори
Организаците
на лицата со
посебни
потреби
Општина
Теарце
Донатори

br.07-135/1
30.01.2012
Tearce
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011 ),
donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
dhe 09/2011), marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za osloboduvawe od komunalnite taksi za
ureduvawe na grade`no zejmi{te.

1.Se
proglasuva
Одлуката
za
osloboduvawe od komunalnite taksi za
ureduvawe na grade`no zejmi{te za
izgradba na komercijalen kompleks-sportska
sala i drugi pomo{ni objekti, br.07-136/1 {to
ja donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.

për lirim nga taksat komunale
rregullimin e tokës ndërtimore.

për

Shpallet Vendimi për lirim nga taksat
komunale për rregullimin e tokës ndërtimore
për ndërtimin e kompleksit komercial-sallë
sporti dhe objekte tjera ndihmëse, nr.07136/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
30.01.2012.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
br.nr.08-136/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik Komuna e Tearcës
Isen Asani s.r. Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na
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lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
R.M.”, br. 05/2002), Sovetot na op{tina vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
Tearce na den 30.01.2012 god. i donese:
R.M.”,nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës më datë 30.01.2012 dhe solli:

ODLUKA
za osloboduvawe od komunalnite taksi za
ureduvawe na grade`no zejmi{te.

VENDIM
për lirim nga taksa komunale për rregullimin
e tokës ndërtimore.

^len 1
So ovaa Odluka Adem Memedi od s.Slatina
se osloboduva od nadomestokot na
komunalnite taksi za ureduvawe na
grade`no
zejmi{te
za
izgradba
na
komercijalen kompleks-sportska sala i drugi
pomo{ni objekti koi se nao|at na KP br.446/1
i 447, so vkupna povr{ina od 1300 m2, kako
prioritet za razvoj na sportot vo reonot na
op{tina Tearce.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.

Neni 1
Me këtë Vendim Adem Memedi nga
f.Sllatinë lirohet nga kompenzimi i taksave
komunale për rregullimin e tokës ndërtimore
për ndërtimin e kompleksit komercial-sallë
sporti dhe objekte tjera ndihmëse, që
gjenden në PK nr.446/1 dhe 447, me
sipërfaqe të përgjithshme prej 1300 m2, si
prioritet për zhvillimin e sportit në rajonin e
komunës së Tearcës.

Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
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Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta
donesuvam:
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
RE[ENIE
dhe 09/2011), marr:
za proglasuvawe na Одлука за
превентивна заштита на здравјето на
населението.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për preventivë në
mbrojtjen e shëndetit të banorëve.

1.Se proglasuva Одлуката за превентивна
заштита на здравјето на населението од
водата за пиење во с.Непроштено, br.07124/2 {to ja donese Sovetot na op{tina 1.Shpallet Vendimi për preventivë në
Tearce na sednica odr`ana na den mbrojtjen e shëndetit të banorëve nga uji i
30.01.2012 god.
pijes në f.Neproshten, nr.07-124/2 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik mbajtur më datë 30.01.2012.
na op{tina Tearce”.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

br.nr.08-124/3
30.01.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od
Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben
vesnik na R.M.", br.05/2002), Sovetot na
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op{tina Tearce na sednica odr`ana na Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 2 të
30.01.2012 godina donese:
Ligjit për vetqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i
komunës së Tearcës në mbledhjen e
ODLUKA
mbajtur më 30.01.2012 solli:
за превентивна заштита на здравјето на
населението.

VENDIM

^len 1
JP “Hi|iena”, kako nadle`no pretprijatie za
odr`uvawe na vodovodot se obvrzuva da
prevzema merki i da go dovede vo
bezbedna sostojba na vodata za piewe vo
s.Nepro{teno i drugi merki soglasno
Re{enieto br.16-39/2 od 18.01.2012 godina
doneseno od Agencija za hrana i
veterinarstvo od POE-Tetovo.
^len 2
Tro{ocite za prevzemenite aktivnosti od
~lenot 1 na ovaa odluka }e se pokrivaat od
buxetot na JP “Hi|iena” i buxetot na op{tina
Tearce.

për preventivë në mbrojtjen e shëndetit të
banorëve.

Neni 1
NP “Higjiena, si ndërmarrje përgjegjësë për
mirëmbajtjen e ujësjellësit obligohet të merr
masa dhe të sjell gjendje të sigurtë të ujit
për pije në f.Neproshten si dhe masa tjera
në pajtim me Aktvendimin nr.16-39/2 nga
18.01.2012 sjellur nga Agjencia për ushqim
dhe veterinari prej NJR-Tetovë.

Neni 2
Shpenzimet për aktivitetet e ndërmarra nga
neni 1 i këtij vendimi do të mbulohen nga
^len 3
Ovaa Odluka vleguva na sila so denot na buxheti i NP “Higjiena” dhe buxheti i
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina komunës së Tearcës.
Tearce”.
Neni 3
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes
së “Fletoren zyrtare të komunës së
br.nr.07-124/1
Tearcës”.
30.01.2012
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik
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na op{tina Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
donesuvam:
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007
RE[ENIE
dhe 09/2011), marr:
za proglasuvawe na Odlukata za
odobruvawe na finansiski sredstva.

AKTVENDIM
1.Se proglasuva Odlukata za odobruvawe
na finansiska sredstva, br.07-83/2 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 30.01.2012 god.

për shpalljen e Vendimit për ndarjen e
mjeteve financiare.

1.Shpallet Vendimi për ndarjen e mjeteve
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik financiare, nr.07-83/2 që e solli Këshilli i
na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më datë 30.01.2012.
br.nr.08-83/3
30.01.2012
Tearce/Tearcë
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
Tearce donese:
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ODLUKA
za odobruvawe na finasiski sredstva.
^len 1
Se usvojuva baraweto na Isak Ajdini od
s.Tearce za nadomest na {teta {to bila
predizvikana kako rezultat na silen vetar i
zatoa be{e celosno uni{ten pokrivot na
stambena ku}a.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.1

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës solli:

VENDIM
për ndarjen e mjeteve financiare.

Neni 1
Miratohet kërkesa e Isak Ajdinit nga
^len 2
f.Tearcë për kompenzim të dëmit që iu
Za sumata }e odlu~i Gradona~alnikot na shkaktua nga era e fuqishme ku si pasojë e
op{tinata.
saj iu shkatërua plotësisht kulmi i shtëpisë
së banimit.
^len 3
Finansiskite sredstva }e se isplatat od
Neni 2
Buxetot na op{tina Tearce.
Për shumën e mjeteve do të vendos kryetari
i komunës.
^len 4
Ova Odluka vleguva vo sila so denot na
Neni 3
objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na Mjetet financiare do të sigurohen nga
Op{tina Tearce“.
Buxheti i komunës së Tearcës.
br.nr.08-83/2
30.01.2012
Tearce/Tearcë

Neni 4
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

br.08-137/1
30.01.2012
Tearce
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Do:
Ministerstvo za lokalna samouprava
Skopje
Predmet:Dostavuvawe na “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.1

nr.08-137/1
30.01.2012
Tearcë

Për:
Ministrinë e vetëqeverisjes lokale
Shkup

Lënda:Dërgimi i ”Fletores zyrtare të
Vo prilog Vi se dostavuva ”Slu`ben glasnik komunës së Tearcës”.
na op{tina Tearce”, br.01/2012 kade se
objaveni aktite {to gi donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednicata odr`ana na den
30.01.2012 god.

So po~it,

Në shtojcë Ju dërgojmë ”Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”, nr.01/2012, ku janë
shpallur aktet që i miratoi Këshilli i komunës
së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
30.01.2012.
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani Me respekt,

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani
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