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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

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 stav 1 to~ka 3
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 paragrafi 1 pika
3 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 davawe për shpalljen e Vendimit për dhënien me
donacija na termo pe~ki vo sopstvenost na donacion të nxemësve akumuluese në pronësi
op{tina Tearce.
të komunës së Tearcës.

1.Se proglasuva Odluka za davawe donacija na
termo pe~ki vo sopstvenost na op{tina Tearce,
br.07-326/1 {to go donese Sovetot na op{tina
Tearce na sednica odr`ana na den 29.02.2012
god.

1.Shpallet Vendim për dhënien me donacion të
nxemësve akumuluese në pronësi të komunës
së Tearcës, nr.07-326/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 29.02.2012.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.

br.08-326/2
01.03.2012
Tearce

nr.08-326/2
01.03.2012
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalna
samouprava
(“Slu`ben
vesnik
na
R.M.“,br.05/2002) i ~lenot 2 od Statutot na
op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/11), Sovetot na op{tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
29.02.2012 god. donese:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”,nr.05/2002) dhe
nenit 2 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”,
nr.03/2007 dhe 09/11), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më 29.02.2012
solli:

ODLUKA

VENDIM

za davawe donacija na termo pe~ki vo
sopstvenost na op{tina Tearce.

për dhënien me donacion të nxemësve
akumuluese në pronësi të komunës së Tearcës.

^len 1
Na mesnite zaednici koj dejstvuvaat vo ramkite
na op{tina Tearce im se dava donacija po edno
termo pe~ki so elektri~na energija so sila od 4
KW, zatoa {to istite ne se koristeni za op{tinata
bidej}i op{tinskata zgrada ima instalirano nov
sistem na parno greewe.

Neni 1
Bashkësive lokale të cilat veprojnë në kuadër të
komunës së Tearcës u jepet donacion nga një
nxemëse akumuluese me energji elektrike me
fuqi prej 4 KW, sepse të njëjtat nuk janë të
nevojshme për komunën, pasiqë në objektin
komunal është instaluar sistem i ri i nxemjes
qendrore.

^len 2
Donacijata }e ja primat pretsedatelite na
mesnite zaednici a istite }e gi prenese
Gradona~alnikot nao p{tinata i ~lenovite na
Sovetot:Betim Mustafi, Izet Arifi, Van~o
Milevski, Hanife Veseli i Erim Neimi.

Neni 2
Donacionin do ta pranojnë kryetarët e
bashkësive lokale dhe të njëjtin do të dorëzojnë
kryetari i komunës dhe anëtarët e këshillit
komunal:Betim Mustafi, Izet Arifi, Vanco
Milevski, Hanife Veseli, Erim Neimi.

^len 3
Soodvetna komisijata za registracija na imotot
na op{tinata, se obvrzuva 9 termo pe~ki da ne
Neni 3
gi zapi{a kako imot na op{tina za 2012 godina.
Komisioni përkatës i rregjistrim të pronës së
komunës, obligohet që 9 nxemëset akumuluese
^len 4
të mos i rregjistroj si pronë e komunës për vitin
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na 2012.
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
Neni 4
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e publikimit në
br.07-27/2
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
01.03.2012
Tearce
nr.07-327/2
01.03.2012
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Këshilli i komunës së Tearcës
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben vesnik Kryetar
na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 stav 1 to~ka 3od Mr.Idaver Huseini d.v.
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Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik na Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
op{tina Tearce”, br.03/2007 I 09/2011), për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e
donesuvam:
R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 paragrafi 1 pika
3 të Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007 dhe
RE[ENIE
09/2011), marr:
za proglasuvawe na Programata za ureduvawe
na grade`no zemji{te za op{tina Tearce za 2012
AKTVENDIM
god.
për shpalljen e Programës për rregullimin e
tokës ndërtimore në komunën e Tearcës për
vitin 2012.
1.Se proglasuva Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te za op{tina Tearce za 2012
god., br.07-327/1 {to go donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na den 1.Shpallet Programa për rregullimin e tokës
29.02.2012 god.
ndërtimore në komunën e Tearcës për vitin
2012, nr.07-327/1 që e solli Këshilli i komunës
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na së Tearcës në seancën e mbajtur me datë
op{tina Tearce”.
29.02.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

br.08-327/3
01.03.2012
Tearce

nr.08-327/3
01.03.2012
Op{tina Tearce
Tearcë
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrs osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.”, br.05/2002), Sovetot na
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op{tina Tearce na sednicata
29.02.2012 god. donese:

ZAKLU^OK

odr`ana

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

na Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më 29.02.2012,
solli:

za proglasuvawe na Programata za ureduvawe
na grade`no zemji{te za op{tina Tearce za 2012
god.

PËRFUNDIM

për shpalljen e Programës për rregullimin e
tokës ndërtimore në komunën e Tearcës për
1.Se proglasuva Programata za ureduvawe na vitin 2012.
grade`no zemji{te za op{tina Tearce za 2012
god.
1.Miratohet Programa për rregullimin e tokës
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so denot na ndërtimore në komunën e Tearcës për vitin
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina 2012.
Tearce”.
2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e publikimit në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
br.07-327/2
01.03.2012
Tearce
nr.07-327/2
01.03.2012
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 36 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Slu`ben vesnik na R.M.”,
br.05/2002), Zakonot za grade`no zejmi{te
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(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.82/2008) a vo
soglasnost so Pravilnikot za stepenot na
ureduvaweto na grade`noto zejmi{te so objekti
na komunalnata infrastruktura i na~inot na
utvrduvawe na visinata na tro{ocite za
ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na
uredenost
(“Slu`ben
veskin
na
R.M.”,
br.88/2009), Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na 29.02.2012 god. donese:

PROGRAMA

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Ligjit për tokën ndërtimore (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.82/2008) dhe në pajtim me Rregulloren
për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore për
objekte të infrastrukturës komunale dhe
mënyrës së vlerësimit të lartësisë së
shpenzimeve të rregullimit varësisht nga shkalla
e rregullimit (”Gazeta zyrtare e R.M.”,
nr.88/2009), Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.02.2012 solli:

Za ureduvawe na grade`no zemji{te za Op{tina
Tearce za 2012 god.
I.OP[TI ODREDBI

PROGRAM
për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e
Tearcës për vitin 2012.

^len 1
So programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te
se opredeluva zaemji{teto {to se
ureduva, obemot na ureduvaweto i stepenot
na opremuvaweto so komunalni objekti i
instalacii , tro{ocite potrebni za ureduvawe ,
izvorite za finasirawe na~inot na zdru`uvawe na
sredstvata i dinamikata na izvr{uvawe na
Programata.

I.AKTET E PËRGJITHSHME

Neni 1
Me programën për rregullimin e tokës
ndërtimore përcaktohet toka që rregullohet,
vëllimi i rregullimit dhe shkalla e pajisjes me
objekte të infrastrukturës, shpenzimet e
nevojshme për rregullim, burimet e financimit,
mënyra e bashkimit të mjeteve dhe dinamika e
^len 2
Pri
izgradba
na
infrastrukturni
objekti realizimit të Programit.
vodovodna, kanalizaciona i elektri~na mre`a
komunalnite pretprijatija u~estuvuvaat vo
Neni 2
finasiraweto
na istite spored odlukata na
Op{tina Tearce a vo soglasnost so Zakonot za Gjatë ndërtimit të objekteve të infrastrukturës,
grade`no zemji{te i Zakonot za komunalni rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe rrjetit
dejnosti. Po izgradbata na infrastrukturnite elektrik, ndërmarrjet komunale marrin pjesë në
objekti {to gi finansira JP na op{tina Tearce, financimin e të njëjtave sipas Vendimit të
istite se predavaat na upotreba i odr`uvawe na komunës së Tearcës e në pajtim me Ligjin për
soodvetnite
komunalni
pretprijatija
i tokën ndërtimore dhe Ligjin për veprimtari
botore.Pas
ndërtimit
të
objekteve
të
prestavuvat nivno osnovno srestvo.
infrastrukturës që financohen nga komuna e
Tearcës, të njëjtat u dorëzohen në përdorim
^len 3
Na tovar na investitorot spa|aat slednite tro{oci: dhe mirëmbajtje ndërmarrjeve komunale
paraqesin
mjete të
tyre
 Tro{oci za ras~istuvawe na zemji{teto od gjegjëse dhe
themelore.
postojnite objekti {to se ru{at;
 Ureduvawe na slobodnite prostorii koi
pripa|aat na objektot {to se gradi;
Neni 3
 Priklu~oci od
uli~na vodovodna mre`a,
kanalizacija i drugi mre`i i priklu~uvawe od Në ngarkesë të investitorit bien këto harxhime:
uli~nata mre`a do objektot;
 Harxhimet
për pastrimin e tokës
nga
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objektet ekzistuese që prishen;
 Priklu~oci od uli~na niska naponska mre`a
do objektot i
 Rregullimi i hapsirave të lira që i takojnë
objektit që ndërtohet;
 Dislokacija na objekti od elektri~na,
vodovodna, kanalizaciona i PTT mre`i.
 Rrjeti rrugorë i ujësjellësit, kanalizimit dhe
rrjeteve tjera si dhe kyçja prej rrjetit të rrugës
^len 4
deri te objekti;
Bidej}i ne postoi
fekalna kanalizacija,
investitorot e dol`en da vo svoja smetka da  Rrjeti i tensionit të ulët dhe kyçja prej rrjetit
izgradi septi~ka jama.
deri te objekti;
 Dislokimi i objekteve të elektrikës, ujësjellësit,
II.PREDMET NA UREDUVAWE
kanalizimit dhe rrjetit të PTT-së.
^len 5
Neni 4
Spored ovaa programa }e se uredi grade`noto Pasi nuk ekziston kanalizimi fekal investuesi
zemji{te i toa:
është i obliguar në llogari të vetë të ndërtojë
stera septike.
A. STANBENA IZGRDBA
II.LËNDA E RREGULLIMIT
 Izgradba na stanbeni objekti na podra~jeto
na Op{tina Tearce za koi se re{eni imotno
Neni 5
pravnite odnosi ili vo tekot na godinata }e se Në bazë të këtij Programi do të rregullohet toka
re{at.
ndërtimore edhe atë:
B. DELOVNI OBJEKTI


A. NDËRTIME BANESORE

Izgradba na delovnite objekti i drugi objekti  Ndërtimi i objekteve për banim në komunën e
Tearcës për të cilët janë zgjedhur çështjet
na Op{tina Tearce za koi se re{eni imotno
pronësore-juridike ose gjatë vitit do të
pravnite odnosi ili vo tekot na godinata }e se
zgjedhen.
re{at.

III.NADOMESTOK ZA UREDUVAWE
GRADE^@NO ZEMJI[TE.

NA B. OBJEKTET AFARISTE

^len 6
Za izgradba na objektot se ispla}a nadomestok
za ureduvawe na grade`no zemji{te.
^len 7
Nadomestokot za ureduvawe na grade`noto
zemji{te se pla}a pred dobivawe odobrenie za
gradba .
Nadomestokot za ureduvawe na grade`no
zemji{te
za gradba na objekti vo Op{tina
Tearce e uredena so Odluka za opredeluvawe
nadomestok za izgradba na stanbeni i drugi
objekti pod br.07-1266/1 od 26.12.2007 god.
(pre~isten tekst) doneseno od Sovetot na
op{tina Tearce.
Visina na nadomestokot za ureduvavawe na
grade`no zemji{te e:
-za stanbeni objekti 120,00 den/m 2 za neto



Ndërtimi i objekteve afariste dhe objekteve
tjera në komunën e Tearcës për të cilat janë
zgjidhur ose gjatë vitit do të zgjidhen çështjet
pronësoro-juridike .

III.KOMPENZIMI PËR
TOKËS NDËRTIMORE.

RREGULLIMIN

E

Neni 6
Për ndërtimin e objektit paguhet kompenzim për
rregullimin e tokës ndërtimore.
Neni 7
Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore
paguhet para marrjes së lejes për ndërtim.
Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore
për ndërtimin e objekteve në komunën e
Tearcës është rregulluar me Vendim për
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povr{ina.
-za delovni prostorii 1,5 h 120 den/m2.
^len 8
-Za dogradba i nadgradba na postojnite objekti
se pla}a nadomestok, vo soglasnos so ~lenot 7
na ova Odluka kade se predvideni tro{ocite za
ureduvawe na grade`no zemji{te.
-Pod dogradba i nadgradba vrz osnova na stav
1 na ovoj ~len se podrazbira sekoja dobivawe
na nova povr{ina postignata so izgradba na nov
del od objektot po horizontala i vertikala ili so
zatvarawe na otvoreni povr{ini od objektot.
-Novi povr{ini izgradeni vo sklop na postojnite
objekti, a pretstavuvaat posebna celina so site
prate~ki funkcii
}e se semeta kako nova
gradba.
-Nadgradba i dogradba }e se kompenzirat so
koeficient od 0,5 ako novata povr{ina ne gi
preminuva 50% od sega{niot object.
^len 9
Za izgradba na pomo{ni objekti (gara`a, letni
kujni, i dr. pomo{ni objekti {to se gradat nadvor
od objekt se pla}a nadomestok vo visina od
50% od tro{ocite za ureduvawe na grade`no
zemji{te.
^len 10
Za izgradba na delovni objekti vo dvorni mesta
na postojniot objekt se pla}a nadomestok kako
za nov deloven objekt.
^len 11
Za objektot za koi e predvideno stepeni{te za
pristap do krovnite povr{ini , neto koristna
povr{ina }e se presmetuva i toa:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
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përcaktimin e kompenzimit për ndërtimin e
objekteve banesore dhe objekteve tjera nr.071266/1 nga data 26.12.2007 (tekst i spastruar) i
aprovuara nga Këshilli i komunës së Tearcës.
Lartësia e kompenzimit për rregullimin e tokës
ndërtimore është:
-për objekte banesore 120,00 den/m2 për
sipërfaqe neto.
-për objekte afariste 1,5 x 120,00 den/m2.
Neni 8
-Për zgjerim dhe mbindërtim të objektit
ekzistues paguhet kompenzim në pajtim me
nenin 7 të këtij Vendimi ku janë paraparë
harxhimet për rregullimin e tokës ndërtimore.
-Me zgjerim dhe mbindërtim në bazë të
paragrafit 1 të këtij neni nënkuptohet fitimi i çdo
sipërfaqe të re e arritur me ndërtimin e pjesës së
re (shtesë) të objektit në drejtim horizontal dhe
vertikal ose me mbylljen e sipërfaqeve të hapura
të objektit.
-Sipërfaqe të reja të ndërtuara në kuadër të
objektit ekzistues që paraqesin
tërësi
të
veçanta me të gjitha funksionet rrjedhëse, do
të llogariten si ndërtime të reja.
-Mbindërtimi ose ndërtimi shtesë do të
kompenzohet me kueficient prej 0,5 nëse
sipërfaqja e re nuk i kalon 50% të objektit
ekzistues.
Neni 9
Për ndërtimin e objekteve ndihmëse garazha,
kuzhina verore dhe objektet të tjera ndihmëse
që ndërtohen jashtë objektit do të paguhet në
lartësi 50% të harxhimeve për rregullimin e
tokës ndërtimore.

Neni 10
-za obraboteni i neobraboteni povr{ini so
Për ndërtimin e objekteve afariste në oborret e
visina nad 2.50 m so koeficient
1,0 objekteve ekzistuese paguhet kompenzim njëlloj
-za neobraboteni povr{ini vo visina od 2,50 si për objekt të ri afarist.
m so koeficient
0,2
Neni 11
Për
objektet
për
të
cilat
janë të parapara shkallë
^len 12
Pod neto korisna povr{ina vo smisla na për ngjitje në sipërfaqet e kulmit, sipërfaqja neto
prethodnite ~lenovi, se podrazbira zbir na e shfrytëzuar do të llogaritet si vijon :
povr{inite na podrumot, prizemjeto, site katovi i
podkrovja, presmetano po site va`e~ki tehni~ki
-për sipërfaqe të përpunuara dhe të
standardi, odnosno zidarska mera i toa:
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1.Za stambeni objekti:
-stambeni prostorii
-stambeni prostorii so visina
podkriven prostor
-lo|ija zatvorena od tri strain
-podli|ija zatvorena od dve strain
-balkoni, terasi
-zaedni~ki proodni terasi, pasa`i

1.0
2,50m,
0.2
0.4
0.3
0.2
0.2
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papërpunara me lartësi mbi 2.50 m me
koeficient
1,0
-për sipërfaqe të papërpunuara në lartësi
prej 2,50 m me koeficient
0,2

do

-pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara,
vizba
0.3
-trafostanica od 35 Kv vo objektot i nadvor od
objektot
0.3
-skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii
0.3
-stra`arnica, upravitel, prostorii za domar
0.5
-parkirali{ta i gara`i
0.1

Neni 12
Me neto sipërfaqe të shfrytëzuar, në kuptim të
neneve paraprake, nënkuptohet shuma e
sipërfaqeve të bodrumit, të gjitha etazheve,
llogaritur sipas të gjitha standardeve teknike
në fuqi, gjegjësisht masa e murrit edhe atë:

1.Për objekte banimi

-hapësira banesore
1.0
-hapësira banesore në lartësi 2,5m, hapësirë e
mbuluar
0.2
-llogjat të mbyllura në tri anë
0.4
-llogjat të mbyllura në dy anë
0.3
-ballkon, terasa
0.2
2.Za delovni, javni i proizvodni objekti:
-terasa të përbashkëta të kalueshme, pasazh
0.2
-hapësirat ndihmëse, depo për karburante,
-prostorii
1.0
kotlarë, bodrum
0.3
-magacini i podrum
0.5
-pomo{ni prostorii, ostava za gorivo, kotlara -trafostacione deri 35 Kv në objekt dhe jashtë
objektit
0.3
0.3
-hapësira
e
shkallëve
dhe
komunikim
të
-trafostanica do 35 Kv vo objekt i nadvor od
përbashkët
0.3
objekt
0.4
-pushimore,
drejtimore,
dhe
hapësirë
për
-skali{en prostor i zaedni~ki komunikacii
kujdestari
0.5
0.5
-parkimet dhe garazhat
0.1
-parkirali{ta i gara`i
0.1
-lo|ija zatvorena od tri strani
0.5
2.Për objekte industriale, prodhuese dhe
-podlo|ija zatvorena od dve strani
0.3
publike:
-balkoni, terasi
0.4
-otvoren natkrien prostor
0.3
-hapësirat
1.0
-depot dhe bodrum
0.5
3.Za drugi objekti:
-hapësirat ndihmëse, depo për karburante,
kotlarë, bodrum
0.3
-katni gara`a
0.2
-trafostacione
deri
35
Kv
në
objekt
dhe
jashtë
-sportski pokrieni objekti
0.5
objektit
0.4
-sportski otkrieni objekti
0.3
-hapësira
e
shkallëve
dhe
komunikim
të
-benzinski pumpi, gasni stanici i bazni stanici za
përbashkët
0.5
50% od povr{ina na lokacijata
-parkimet
dhe
garazhat
0.1
1.0
0.5
-otvoreni pazari{ta-za 30% od povr{inata na -llogjat të mbyllura në tri anë
-llogjat të mbyllura në dy anë
0.3
lokacijata
1.0
-ballkonet, terasat
0.4
-bazeni
0.2
-hapësirë e hapur e mbulluar
0.3
-trafostanici nad 35 Kv
1.0
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4.Za objekti od grupa na klasi na nameni G- 3.Për objekte tjera:
proizvodstvo, distribucija i servisi:
-garazhe me katë
0.2
-G1 te{ka i zagaduva~ka industrija
0.05
-objektet sportive të mbulluara
0.5
-G2 lesna i nezagaduva~ka industrija 0.05
-objektet sportive të hapura
0.3
-G3 servisi
0.05
-pompa benzini, stacione të gazit dhe stacione
-G4 stovari{ta
0.05
bazë për 50% nga sipërfaqja e lokacionit
1.0
5.Za benzinska pumpa stanica i nejzini
pridru`ni sodr`ini (prodavnici, kafeterii i
restorani, avto servisi, avto salon ili pomo}ni
prostorii):

-tregje të hapura për 30% nga sipërfaqja e
lokacionit
1.0
-pishina
0.2
-trafostacione mbi 35Kv
1.0

-proda`ni prostorii na benzinskite pumpi stanici 4.Për objekte nga grupi i klasës së destinimit
1.0
G-prodhim,distribuim dhe servisime:
-uslu`ni prostorii na benzinskite pumpi stanici
1.0
-G1 industria e rëndë dhe ndotëse
0.05
-G2 industria e léete dhe e jondotëse
0.05
6.Za objektite od grupa na klasi na nameni B -G3 servisime
0.05
5-ugostitelski i turisti~ki kompleksi, hotelski -G4 magazina ( depo)
0.05
kompleksi i odmorali{ta, i za objektite od
grupa na klasi na nameni A 4-hotel, motel, 5.Për stacion të pompës së benzinës dhe
planinarski do mi loven dom:
përmbajtjet e saja përcjellëse (shoqëruese) shitore, kafeteri dhe restorane, auto servise,
-site prostorii
0.05
auto sallone ose lokale ndihmëse):
(1) Vo novata korisna povr{ina {to }e se gradi
soglasno zaverenata proektna dokumentacija, -lokale shitëse të stacinove të pompave të
ne se presmetuvaat povr{inite na:
benzinës
1.0
-instalacionite kanali;
-lokale shërbyese të stacioneve të pompave të
-oknata za liftovi;
benzinës
1.0
-okna na vrati;
-otvoreni parkirali{ta
6.Për objekte të grupit të klasave për
-podzemni rezervoari
destinim
B5-komplekse
turistike
dhe
-objekti za{titeni kako kulturno nasletstvo.
hotelierike, komplekse hotelierike dhe
(2) Za objektite so viso~ina nad 32 kata, pushimore dhe për objekte nga grupi i
visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`no klasave për destinim A 4- hotel, motel, shtëpi
zejmi{te, vo zavisnost od stepenot na uredenost malore dhe shtëpi gjyetarije:
na grade`no zejmi{te, se presmetuva na 27%
od vkupno presmetanata povr{ina.
-të gjithë lokalitetet
0.05
(3) Za agro berzi, otkupno distributivni centri ili (1) Në hapësiren e re shfrytëzuese që do të
pazari, visina na tro{ocite za ureduvawe na ndërtohet në pajtim me projekt documentacionin
grade`no zejmi{te, vo zavisnost od stepenot na e vërtetuar, nuk llogariten hapsirat e:
uredenost na grade`no zejmi{te, se presmetuva
na 50% od vkupno presmetanata povr{ina.
-kanaleve të instaluara;
(4) Za objektite od grupa na klasi na nameni G- -hapsirave për asenshorë;
proizvodstvo, distribucija i servisi, visinata na -hapsirave për derë;
tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zejmi{te -parkingeve të hapura;
nemo`e da bide povisoka od 30% od visinata -rezervoareve nëntoksore;
na prose~nata neto plata vo republika -objekteve të mbrojtura si trashigimi kulturore;
Makedonija za poslednata godina.
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(2) Për objekte me lartësi mbi 32 kate, lartësia e
shpenzimeve për regullimin e tokës ndërtimore,
^len 13
Pove}e izgradenite povr{ini od proektotiranata, në varësi nga shkalla e rregullsisë së tokës
po zavr{uvawe na objektot }e se utvrdat od ndërtimore, llogaritet në 27% nga gjithsejt
hapësira e llogaritur.
nadle`nite stru~ni lica na op{tina Tearce.
(3) Për agro bursat, qendrat grumbulluese
distribuese ose tregje, lartësia e shpenzimeve
për regullimin e tokës ndërtimore, në varësi nga
shkalla e regullsisë së tokës ndërtimore,
^len 14
Sredstvata za ureduvawe na grade`no zemji{te llogaritet në 50% nga e gjithë hapsira e
llogaritur.
se obezbeduvaat od slednite izvori:
(4) Për objektet nga grupi i klasave për destinim
 Nadomest za ureduvawe na grade`no G- prodhim, distribuim dhe servisim, lartësia e
shpenzimeve për regullimin e tokës ndërtimore
zemji{te;
nuk mund të jetë më e lartë se 30% nga lartësia
 Sredstva od Buxetot na osniva~ot;
e mesatares të rrogës neto në Republikën e
 Samopridones;
Mаqedonisë për vitin e fundit.
 Donatorstvo i
 Drugi sredstva utvrdeni so zakon.
IV.FINANSIRAWE NA UREDUVAWE
NA GRADE@NO ZEMJI[TE

A.

PRIHODI:

1.Nadomest za ureduvawe
zemji{те 4.000.000,00 den.
2. Sredstva od samoprodones

na

Neni 13
Sipërfaqet e ndërtuara më tepër se sa ka qenë e
grade`no projektuar, pas mbarimit të objektit do të
konstatohen nga organi përgjegjës profesional i
komunës së Tearcës.

200.000,00den.

Vkupno

6.000.000,00 den.

B. RASHODI:
Infrastruktura

3.500.000,00 den.

Izgradba na urbanisti~ka dokumentacija
2.500.000,00 den.
Vkupno

6.000.000,00 den.

IV.FINANCIMI I RREGULLIMIT TË TOKËS
NDËRTIMORE
Neni 14
Mjetet për rregullimin e tokës ndërtimore
sigurohen nga këto burime:
 Kompenzimi për rregullimin e
ndërtimore;
 Mjete nga Buxheti i themeluesit;
 Vetkontributi i qytetarëve;
 Donacionet e ndryshme;
 Mjete të tjera të përcaktuara me ligj.

tokës

^len 15
Ovaa Program vleguva vo sila osmiot den po
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina A. TË HYRAT:
Tearce “.
1.Kompenzim për rregullimin e tokës ndërtimore
4.000.000,00den.
br.07-327/1
2.Mjetet nga vetkontributi i qytetarëve
01.03.2012
200.000,00den.
Tearce
Gjithsejt
6.000.000,00 den.
Советот на општина Теарце
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Претседател B. SHPENZIMET:
Мр.Идаер Хусеини с.р.
Infrastrukturë

3.500.000,00 den.

Përpilimi i dokumentacioneve urbanistike
2.500.000,00 den.
Gjithsejt

6.000.000,00 den.

Neni 15
Ky Program hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
nr.07-327/1
01.03.2012
Tearcë
Këshilli i komunës e 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 Izve{tajot od Komisijata za
utvrduvawe na pazarnata vrednost na
nedvi`nostite.

1.Se proglasuva na Izve{tajot od Komisijata za
utvrduvawe na pazarnata vrednost na
nedvi`nostite, br.07-328/1 {to ja donese Sovetot
na op{tina Tearce na sednica odr`ana na den
29.02.2012 god.
2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.
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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:

br.nr.08-328/3
01.03.2012
Tearce/Tearcë

Op{tina Tearce
Gradona~alnik
AKTVENDIM
Isen Asani s.r. për shpalljen e Raportit të Komisionit për
vërtetimin e vlerës së tregut të pasurisë së
patundshme.

1.Shpallet Raporti i Komisionit për vërtetimin e
vlerës së tregut të pasurisë së patundshme,
nr.07-328/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më datë
29.02.2012.
2.Raporti të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za lokalnata Komuna e Tearcës
samouprava (“Slu`ben vesnik na RM”, Kryetar
br.05/2002) i Statutot na Op{tina Tearce Tearce Isen Asani d.v.
(“Slu`ben glasnik na op{tina”, br.03/2007 i
09/2011), Sovetot na op{tina Tearce na
sednicata odr`ana na den 29.02.2012 god.
donese:

ZAKLU^OK
1.Se usvojuva Izve{tajot od Komisijata za
utvrduvawe na pazarnata vrednost na
nedvi`nostite.
2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.

br.nr.07-328/2
01.03.2012
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Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare
Sovetot na op{tina Tearce e komunës”, nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i
Pretsedatel komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më
M-r.Idaver Huseini s.r. 29.02.2012 solli:

PËRFUNDIM
1.Miratohet Raporti i Komisionit për vërtetimin e
vlerës së tregut të pasurisë së patundshme.

2.Ky Raport hyn në fuqi ditën e publikimit në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

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

Komisioni për vërtetimin e vlerës së tregut të pasurisë së patundshme ka punur konform ligjit,
akteve nënligjore (Metodologjisë) dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Tearcës.
Komisijata za utvrduvawe na pazarnata vrednost na nedvi`nostite raboti spored zakonot,
podzakonskite akti (Metodologijata) i Odlukata na Sovetot na op[tina Tearce.

RAPORT/IZVE{TAJ
2011
Karakteri i lëndës:
Numri
Karakterot na
lëndëve
predmetot

Kontratë shitblerje

i

Broj
na
predmeti

156

str.fq. 14 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 fevruari/shkurt god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

Kontratë shitblerje

1%
27%

Ndarje fizike

38%

16%

Gjykim gjyqësor
Kontratë për ndrim
vendesh

3% 4%

11%

Kontratë për
dhuratë
Vendim për
trashëgimi
Lëndë tjera

Të hyra nga tatimet të shprehura në %
janar
shkurt
mars

6%

5% 6%

8%

prill

6%
9%

11%

maj
qershor

br.nr.07-328/2
01.03.2012
16%
Tearce/Tearcë

11%

13%

2%

7%

Muaji/
Месец
Janar/Јануари
Shkurt/Февруари
Mars/Март
Prill/Април
Maj/Мај
Qershor/Јуни
Korrik/Јули
Gusht/Август
Shtator/Септември
Tetor/Октовнри
Nëntor/Ноември
Dhjetor/Декември
Gjithsej/вкупно

Tatim/даниок
3%
380,931
288,599
421,191
537,758
317,392
117,424
625,791
788,463
546,720
310,562
217,806
279,086
4,831,723,00
denarë/денари

korrik
gusht
shtator
tetor

Sovetot na op{tina
nëntorTearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel
Kryetar
dhjetor
Mr.Idaver Huseini s.r. 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:

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:
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RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Izve{tajot за
реализација на проејктите од областа на
локален економски развој.

për shpalljen e Raportit për realizimin e
projekteve nga sfera e zhvillimit ekonomik
lokal.

1.Se
proglasuva
na
Izve{tajot
реализација на проејктите од областа
локален економски развој, br.07-329/1
ja donese Sovetot na op{tina Tearce
sednica odr`ana na den 29.02.2012 god.

за
на
{to
na

1.Shpallet Raporti për realizimin e
projekteve nga sfera e zhvillimit ekonomik
lokal, nr.07-329/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më datë 29.02.2012.

2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.
2.Raporti të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
br.nr.08-329/3
01.03.2012
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 za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM”, br.05/2002) i Statutot na Op{tina
Tearce Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.02.2012 god. donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
vetëqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e
RM”, nr.05/2002) dhe Statutit të komunës
së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës”,
nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur më
29.02.2012 solli:

str.fq. 16 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 fevruari/shkurt god.vt.2012

ZAKLU^OK

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

PËRFUNDIM

1.Se usvojuva Izve{tajot за реализација на
проејктите од областа на локален 1.Miratohet Raporti për realizimin e
економски развој.
projekteve nga sfera e zhvillimit ekonomik
lokal
2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina 2.Ky Raport hyn në fuqi ditën e publikimit në
Tearce”.
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

br.nr.07-329/2
01.03.2012
Tearce/Tearcë

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

ИЗВЕШТАJ
за реализација на проејктите од областа
на локален економски развој.
-Изготвување на студија за економската
состојба на ЈП “Хигиена“;
-Изготвување на елаборат за енергетска
ефикасност на јавното осветлување;
-Евиденција
на
енергетската

RAPORT
për realizimin e projekteve nga sfera e
zhvillimit ekonomik lokal.
-Përgaditje e studimit për
ekonomike të NP “ Higjiena”;
-Përgaditje e elaboratit për
energjetik të ndricimit rrugor;

gjendjen
efikasitet

str.fq. 17 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 fevruari/shkurt god.vt.2012

потрошувачка во јавните објекти;
-Изготвување
на
апликациите
за
конкурирање во јавниот повик за пројекти
во склоп на Министерството за животна
средина и просторен план,за:
-Чистење и регулирање на кејот на
реката Бистрица во
населениот
дел;
-Канализацијата во с.Теарце ( делумно);
-Водоводот во с.Нераште;
-Изготвување
на
предлог
пројектот(студирање) за проширување и
реконструирање
на
каналите
за
наводнување и полските патишта во
територијата на општина Теарце;
-Изготвување на предлог пројектот
(студирање) за реконструирање на
полскиот пат (Пршовце,Глоѓи,Доброште
до Нераште);
-Изготвување и реализирање на планот
за видео надзор на административниот
објект на општината и контролен приод
на службениците;
-Изготвување на апликациите
за
конкурирање на јавниот повик за пројекти
во склоп на Министерството за транспорт
и врски за пројектот “Снабдување со вода
и отстранување на црните води“
финансирани од Европската банка за
инвестиции за:
-Изградба на примарната мрежа во
с.Нераште;
-Реконструирање на водоводната
мрежа во с.Доброште (југозападниот дел
);
-Реконструирање
на
преносната
(распоредната) водоводна мрежа во
с.Теарце ( делумно );
-Изготвување
на
програмата
за
енергетска ефикасност на општина
Теарце за временската приода 20122014;
-Евиденција на енергетскиот трошок во
јавните објекти;
-Понуда на текнички и консултативни
услуги на физичките и правните лица во
врска со локалниот економски развој;
-Развој на партнерствата со приватниот
сектор,НВО и државните организации;
-Исправка и развој на комуналните

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

-Evidentim të shpenzimit të energjisë në
objektet publike;
-Përgaditje e aplikimeve për konkurim në
thirrjen publike për projekte në kuadër të
ministrinë për mjedis jetësor dhe planifikim
hapësinor, për:
-Pastrimi dhe rregullimi i bregut të lumit
Bistrica në pjesën e banuar;
-Kanalizimi në f. Tearcë (pjesërisht);
-Ujësjellësi në f.Nerasht;
-Përgaditje e propozim projektit (studim) për
zgjerim dhe rekonstruim të kanaleve të
ujitjes dhe rrugëve të fushës në territorin e
komunës së Tearcës;
-Përgaditje e propozim projektit (studim) për
rekonstruim të rrugës së fushës (Përshefcë,
Gllogjë, Dobrosht deri në Nerasht );
-Përgaditja dhe realizimi i planit për video
mbikqyrje të objektit administrativ të
komunës dhe qasje të kontrolluar të
nëpunësve.
-Përgaditje e aplikimeve për konkurim në
thirrjen publike për projekte në kuadër të
ministrinë për transport dhe lidhje për
projektin “furnizim me ujë dhe largim të
ujrave të zeza” të financuar nga Banka
europiane për investime për:
-Ndërtimi i rrjetit primar të f. Nerasht;
-Rekonstruimi i rrjetit të ujësjellësit në
f.Dobrosht (pjesa jugperendimore);
-Rekonstruimi i rrjetit shpërndarës
ujësjellësit në f. Tearcë (pjesërisht);

të

-Përgaditja e programit për efikasitet
energjetik të komunës së Tearcës për
periudhën kohore 2012-2014;
-Evidentim të shpenzimit të energjisë në
objektet publike;
-Ofrim
të
shërbimeve
teknike
dhe
konsultative në personave fizik dhe juridik
në lidhje më zhvillimin ekonomik lokal;
-Zhvillimi i partneriteteve me sektorin privat,
OJQ dhe atë shtetëror;
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-Përmirësim dhe zhvillim të shërbimeve
komunale.

br.nr.07-329/1
01.03.2012
Tearce/Tearcë

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel Këshilli i komunës së Tearcës
M-r.Idaver Huseini s.r. 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 stav
1 to~ka 3 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
Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34
paragrafi 1 pika 3 të Statutit të komunës së
Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës,nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:
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za proglasuvawe na Izve{tajot za realizacija
na godi{nata Programa za probivawe,
AKTVENDIM
rekonstrukcija i odr`uvawe na postojnite për shpalljen e Raportit për realizimin e
lokalni pati{ta i ulici na teritorijata na op{tina Programës
vjetore
për
hapjen,
Tearce za 2011 god.
rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e udhëve
lokale dhe rrugicave në territorin e komunës
së Tearcës për vitin 2011.
1.Se proglasuva Izve{tajot za realizacija na
godi{nata
Programa
za
probivawe,
rekonstrukcija i odr`uvawe na postojnite
lokalni pati{ta i ulici na teritorijata na op{tina 1.Shpallet Raporti për realizimin e
Tearce za 2011 god., br.07-330/1 {to go Programës
vjetore
për
hapjen,
donese Sovetot na op{tina Tearce na rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e udhëve
sednica odr`ana na den 29.02.2012 god.
lokale dhe rrugicave në territorin e komunës
së Tearcës për vitin 2011, nr.07-330/1 që e
2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik solli Këshilli i komunës së Tearcës në
na op{tina Tearce”.
seancën e mbajtur me datë 29.02.2012.
br.08-330/2
01.03.2012
Tearce

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

nr.08-330/2
Op{tina Tearce 01.03.2012
Gradona~alnik
Tearcë
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
RM”, br.05/2002) i Statutot na Op{tina
Tearce Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
Tearce na sednicata odr`ana na den vetëqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e
29.02.2012 god. donese:
RM”, nr.05/2002) dhe Statutit të komunës
së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës”,
ZAKLU^OK
nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur më
1.Se usvojuva Izve{tajot za realizacija na 29.02.2012 solli:
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godi{nata
Programa
za
probivawe,
rekonstrukcija i odr`uvawe na postojnite
lokalni pati{ta i ulici na teritorijata na op{tina
Tearce za 2011 god.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

PËRFUNDIM

1.Miratohet Raporti për realizimin e
vjetore
për
hapjen,
2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na Programës
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e udhëve
lokale dhe rrugicave në territorin e komunës
Tearce”.
së Tearcës për vitin 2011.
br.nr.07-330/2
01.03.2012
Tearce/Tearcë

2.Ky Raport hyn në fuqi ditën e publikimit 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.

I Z V E [ T A J
za realizacija na godi{nata Programa za
probivawe, rekonstrukcija i odr`uvawe na
postojnite lokalni pati{ta i ulici na teritorijata na
op{tina Tearce za 2011 god.

RAPORT
Od programata za 2011 god. prioritet vo
realizacija imale proektite za lokalnite pati{ta
za koi ima{e tehni~ka dokumentacija i ulicite
za koi gra|anite obezbedile 50% od
finansiskite sredstva, kako i tie ulici za koi se
obezbedeni minimum 30% finansiski sredstva
od strana na samite gra|ani, soglasno

për realizimin e Programës vjetore për hapjen,
rekonstruimin dhe mirëmbajtjen e udhëve
lokale dhe rrugicave në territorin e komunës
së Tearcës për vitin 2011.
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Odlukata br.07-801/1 na Sovetot na op{tinata.
Na ovaa godina najmnogu prioritet mu davale
na lokalnite pati{ta koi e vo op{t interes i
mnogu ulici se ureduvaat so 100 % investicija
od op{tina.

Nga Programa e vitit 2011 prioritet për
realizim kanë patur projektet për udhë lokale
për të cilat ka patur dokumentacion teknik
dhe rrugicat për të cilat janë siguruar 50% e
mjeteve financiare nga qytetarët si dhe ato
rrugica për të cilat janë siguruar minimum
Vo 2011 god. na teritorijata na op{tina Tearce 30% e mjeteve nga vet qytetarët në pajtim me
bea realizirani slednite patni investici:
Vendimin 07-801/1 të Këshillit të komunës.
-Asfaltirawe na glavniot pat Tearce-Pr{ovceGli|i (Donacija od Svetska Banka).
-Bekatonirawe na ulici vo s.Pr{ovce vo вкупна
површина 1450 m2.
-Бекатонирање на улици во с.Доброште во
вкупна површина од 2420 m2.
-Бекатонирање на улици во с.Одри во
вкупна површина од 1510 m2.
-Бекатонирање на улици во с.Слатина во
вкупна површина од 850 m2.
-Бекатонирање на улици во с.Нераште во
вкупна површина од 500 m2.
-Бекатонирање на улици во с.Непроштено
во вкупна површина од 30 m2.
-Зимско одржување на локалните патишта
во сите населени места.
-Асфалтирање на локалниот пат од
ветеринарната станица до објектот на
општината.Финансирана
од
Светската
Банка.
-Асфалтирање на спојниот пат помеѓу
с.Слатина и с.Теарце.Финансирана од
општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките пред
општинскиот
објект.Финансирана
од
општина Теарце.
-Реконструкција на патот и регулирање на
зидот кај местото “Кисела Вода“,во
Слатина.Кофинансирање: Општина Теарце
и придонес на жителите.
-Поставување на бекатон плочките кај
стариот
пат
наречен
„Скопскиот
пат“,населено
место
Пршовце.Финансирана од Општина Теарце
и придонес на жителите.
-Поставување на бекатон плочки кај
местото
наречен
„Дом“
во
Одри.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочки кај
населбата
на
Ејуп
Латифи
во
Одри.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките покрај
главниот пат во Одри.Финансиран од

Në këtë vit më shumë prioritet kanë pasur
rrugët lokale të cilat janë me interes të
përgjithshëm dhe shumë rrugë janë rregulluar
me investim 100 % nga komuna.
Gjatë vitit 2011 në territorin e komunës së
Tearcës janë realizuar këto investime rrugore:

-Asfaltimi i rrugës kryesore Tearcë-PërshefcGllogjë (Donacion nga Banka Botërore).
-Bekatonimi i rrugicave në f.Përshefc në
sipërfaqe të përgjithshme prej 1450 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Dobrosht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 2420 m 2.
-Bekatonimi i rrugicave
në f.Odër në
sipërfaqe të përgjithshme prej 1510 m 2.
-Bekatonimi i rrugicave
në f.Sllatinë në
sipërfaqe të përgjithshme prej 850 m2.
-Bekatonimi i rrugicave
në f.Nerasht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 500 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Neproshten në
sipërfaqe të përgjithshme prej 30 m2.
-Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale në të
gjitha vendbanimet.
-Asfaltimi i rrugës lokale nga stacioni i
veterinarisë deri te objekti I komunës në
Tearcë. Financuar nga Banka Boterore.
-Asfaltimi i rrugës lidhëse mes f.Sllatinë dhe
f.Tearcë. Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e bekaton pllakave para objektit
komunal në Tearcë. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
-Rekonstruktimi i rrugës dhe rregullimi i murrit
në v.q. ”Uji i tharrët”, në Sllatinë. Kofinancim:
Komuna e Tearcës dhe kontribut i banorëve.
-Vendosja e bekaton pllakave te rruga e vjetër
e quajtur ”rruga e Shkupit”. Vendbanimi
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Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките кај
црквата во Одри.Финансиран од Општина
Теарце.
-Поставување на бекатон плочките кај
улицата во ценатрот на селото,во
Доброште.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките во
улицата што се наоѓа од левата страна на
џамијата,во
Доброште.Финансиран
од
Општина Теарце.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

Përshefc. Financuar nga Komuna e Tearcës
dhe kontribut i banorëve.
-Vendosja e bekaton pllakave te v.q. ”Domi”,
në Odër. Financuar nga Komuna e Tearcës.

-Vendosja e bekaton pllakave te lagja e Ejup
Latifit, në Odër. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
-Vendosja e bekaton pllakave përreth rrugës
kryesore, në Odër. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
Се реализираа Одлуките на Советот на -Vendosja e bekaton pllakave te kisha, në
општината и сите иницијативи на месните Odër. Financuar nga Komuna e Tearcës.
заедници и граѓаните кои покривале 50%
на финансиските средства, конкретно за -Vendosje të bekaton pllakave në rrugicën që
тие улици за кои се обезбедени минимум gjendet
në
qendër
të
fshatit,
në
30% на средствата од самите граѓани во Dobrosht.Financuar nga Komuna e Tearcës.
согласност со Одлуката 07-801/1 на -Vendosje të bekaton pllakave në rrugicën që
Советот на општината за купување на gjendet në anën e majtë të xhamisë, në
бекатоните
или
за
асфалтирање,се Dobrosht. Financuar nga Komuna e Tearcës.
подржаа и финансиски се помогаа од
општина Теарце.
Сите иницијативи од група на граѓани U realizuan Vendimet e Këshillit të komunës
потврдени од Советите на М.З се земени që të gjitha iniciativat e bashkësive lokale dhe
во предвид и се реализирани.
qytetarëve të cilët kanë mbuluar 50% të
mjeteve financiare, gjegjësisht edhe për ato
rrugica për të cilat janë siguruar minimum
br.nr.07-330/1
30% e mjeteve nga vet qytetarët në pajtim me
01.03.2012
Vendimin 07-801/1 të Këshillit të komunës për
Tearce/Tearcë
Советот на општина Теарце blerjen e bekatonave ose për asfaltim, morrën
Претседател mbështetje dhe u përkrahen financiarisht nga
Мр.Идавер Хусеини s.r. komuna e Tearcës.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben Të gjitha iniciativat nga grupe të qytetarëve të
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 stav vërtetuara nga Këshillat e B.L. janë marrë
1 to~ka 3 od Statutot na op{tina Tearce parasysh dhe janë realizuar.
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Izve{tajot na Komisijata
za procenka i utvrduvawe na visinata na
{teta od elementarni nepogodi.

1.Se proglasuva Izve{tajot na Komisijata za
procenka i utvrduvawe na visinata na {teta
od elementarni nepogodi, br.07-331/1 {to go
donese Sovetot na op{tina Tearce na

Këshilli i komunës e Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.
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
paragrafi 1 pika 3 të Statutit të komunës së
Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës, nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:
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sednica odr`ana na den 29.02.2012 god.

AKTVENDIM

2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik për shpalljen e Raportit të Komisionit për
na op{tina Tearce”.
vlerësimin dhe vërtetimin e lartësisë së
dëmeve nga fatkeqësitë elementare.
br.08-331/2
01.03.2012
Tearce

1.Shpallet Raporti i Komisionit për
vlerësimin dhe vërtetimin e lartësisë së
dëmeve nga fatkeqësitë elementare, nr.07Op{tina Tearce 331/1 që e solli Këshilli i komunës së
Gradona~alnik Tearcës në seancën e mbajtur me datë
Isen Asani s.r. 29.02.2012.
2.Raporti të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-331/2
01.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM”, br.05/2002) i Statutot na Op{tina
Tearce Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina”,
br.03/2007 i 09/2011), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.02.2012 god. donese:

ZAKLU^OK
1.Se usvojuva Izve{tajot na Komisijata za
procenka i utvrduvawe na visinata na {teta
od elementarni nepogodi.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na vetëqeverisjen lokale (“Gazeta zyrtare e
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina RM”, nr.05/2002) dhe Statutit të komunës
së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës”,
Tearce”.
nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur më
29.02.2012 solli:
br.nr.07-331/2
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PËRFUNDIM
Sovetot na op{tina Tearce 1.Miratohet Raporti i Komisionit për
Pretsedatel vlerësimin dhe vërtetimin e lartësisë së
M-r.Idaver Huseini s.r. dëmeve nga fatkeqësitë elementare.
2.Ky Raport hyn në fuqi ditën e publikimit në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

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

ИЗВЕШТАЈ
na Komisijata za procenka i utvrduvawe na
visinata na {teta od elementarni nepogodi.
Vrz osnova na Uredbata za na~inot na rabota
na komisijite za procena i utvrduvawe na
visinata na {teta nastanata od prirodni nepogodi,
epidemi, epizootii, epifitotii i drugi nesre}i
(”Slu`ben vesnik na R.M.”, br.98/2005) Komisija
za procenka na {teta na op{tina Tearce izraboti
zbiren Izve{taj i istiot ja dostavuva do Sovetot na
op{tina Tearce za usvojuvawe.
Do Komisijata za procenka na {tetite i drugi
elementarni nepogodi na op{tina Tearce vo 2011
god. bea podneseni 4 barawe za ova sfera.
Komisijata za site ovie barawe vedna{ izleze na
lice mesto i so Zapisnik izvr{i procenka na
{tetata i ja konstatiral fakti~kata sostojba.

RAPORT
i Komisionit për vlerësimin dhe vërtetimin e
lartësisë së dëmeve nga fatkeqësitë
elementare.

Komisijata za procenka na {tetite i drugi Në bazë të Rregullores për mënyrën e
elementarni nepogodi na op{tina Tearce na den punës së Komisioneve për vlerësimin dhe
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17.02.2012 god. odr`i sostanok i gi razgleda site
Zapisnici i konstatira deka se raboti za
elementarna nepogoda soglasno to~ka 3 od
Edinstvenata metodologija za procena na {tetite
od elementarni i drugi nepogodi (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, br.19/2001) i ~len 2 to~ka 3 od
Zakonot za za{tita i spasuvawe (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, br. 36/2004).

Komisijata konstatira deka nastanata {teta vrz
osnova na pazarnata vrednost dostignuva
vrednost od 5.27.117 denari.

br.nr.07-331/1
01.03.2012
Tearce/Tearcë

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.2

vërtetimin e lartësisë së dëmit të shkaktuar
nga fatkeqësitë natyrore, epidemitë, epizotii,
epifitoti dhe shkaqe të tjera (Gazeta zyrtare
e R.M-së” nr.98/2005 ) Komisioni për
vlerësimin e dëmeve pran komunës së
Tearcës ka përpunuar Raportin rjedhës dhe
të njëjtin i’a dorëzon Këshillit të komunës
për miratim.
Deri te Komisioni për vlerësimin e dëmeve
dhe fatkeqësive të tjera natyrore të
komunës pran komunës së Tearcës në vitin
2011 janë parashtruar 4 kërkesa nga kjo
sferë. Komisioni, për gjitha këto kërkesa
urgjentisht doli në vendin e ngjarjes dhe me
Procesverbal bëri vlerësimin e dëmeve dhe
konstatoi gjendjen faktike.
Komisioni për vlerësimin e dëmeve dhe
fatkeqësive të tjera natyrore pran komunës
së Tearcës më datë 17.02.2012 mbajti
mbledhje dhe i shqyrtoi të gjitha
Procesverbalet dhe konstatoi se bëhet fjalë
për fatkeqësi elementare në bazë të pikës 3
nga Metodologjia unike për vlerësimin e e
dëmeve nga fatkeqësive të tjera elementare
(Zazeta zyrtare e R.M-së” nr.19/2001) dhe
nenit 2 pika 3 nga Ligji për mbrojtje dhe
shpëtim (“Gazeta zyrtare e R.M-së”
nr.36/2004).

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 stav
1 to~ka 3 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben
glasnik
na
op{tina
Tearce”,br.03/2007 i 09/2011), donesuvam: Komisioni konstatoi se vlera e përgjithshme
e dëmeve në bazë të cmimit të tregut arin
vlerrën në shumë prej 5.270.117 denarë.

RE[ENIE
za
proglasuvawe
na
Odlukata
za
utvrduvawe na nacrt plan za edna grade`na
parcela za blok 5 vo s.Tearce.

1.Se proglasuva Odlukata za utvrduvawe na
nacrt plan za edna grade`na parcela vo blok Këshilli i komunës së Tearcës
5 vo s.Tearce, br.07-332/1 {to go donese Kryetar
Sovetot na op{tina Tearce na sednica Mr.Idaver Huseini d.v.
odr`ana na den 29.02.2012 god.
Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34
na op{tina Tearce”.
paragrafi 1 pika 3 të Statutit të komunës së
Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës,nr.03/2007 dhe 09/2011), marr:
br.08-332/2
01.03.2012
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Tearce

AKTVENDIM

Op{tina Tearce për shpalljen e Vendimit për vërtetimin e
Gradona~alnik projekt planit urbanistik për një parcelë në
Isen Asani s.r. bllok 5 në f.Tearcë.

1.Shpallet Vendimi për vërtetimin e projekt
planit urbanistik për një parcelë në bllok 5
në f.Tearcë, nr.07-332/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.02.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-332/2
01.03.2012
Tearcë

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava “Slu`ben vesnik na
RM”, br.05/2002), ~len 24 stav 2 od zakonot Komuna e Tearcës
za prostorno i ubanisti~ko planirawe Kryetar
(pre~isten tekst) (“Slu`ben vesnik na RM”, Isen Asani d.v.
br.60/2011) i ~len 25 od Statutot na op{tina
Tearce (Slu`ben glasnik na op{tina Tearce
br.03/07 i 09/11), Sovetot na op{tina Tearce
doense:

ODLUKA
za utvrduvawe na nacrt urbanisti~ki plan za
selo za edna parcela.
^len 1
Se utvrduvawe Nacrt urbanisti~ki plan za
selo za edna parcela (domuvawe vo
stambeni ku}i) koja se nao|a na K.P.
br.2350/3 K.O. Tearce, so tehni~ki br.123/11, izrabotena od “Urban Plan” DOO
Tetovo za planski period 2012-2022.
^len 2
Po Nacrt urbanisti~ki plan za selo za edna
parcela T.5.1. }e se organizira Javna
prezentacija i Javna anketa.
Vremeto i mestoto na odr`uvawe na Javna
prezentacija i Javnata anketa }e bide

Në bazë të nenit 36 të ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr. 05/2002), nenit 24 paragrafi 2 të
Ligjit për planifikim urbanistik dhe hapësinor
(“Gazeta zyrtare e RM”, nr.60/2011-tekst i
spastruar) dhe nenit 25 të Statutit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
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objaveno vo dve javni glasila.
komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe 09/11),
Nacrt urbanisti~ki plan za selo za edna Këshilli i komunës së Tearcës solli:
parcela }e bide izlo`en na javno mesto vo
prostorite na op{tina Tearce i vo Mesna
zaednica s.Tearce.
VENDIM
për vërtetimin e projekt planit urbanistik për
^len 3
fshat për një parcelë.
Javna prezentacija i Javana anketa po Nacrt
urbanisti~ki plan za selo za edna parcela }e
Neni 1
se organizira vo prostorii i vreme {to }e gi Vërtetohet Projekt plani urbanistik për fshat
opredeli gradona~alnikot po utvrduvawe na për një parcelë (banim në shtëpi banimi) e
Nacrt planot od strana na Sovetot na op{tina cila gjendet në P.K. nr.2350/3 KK Tearcë,
Tearce.
me numër teknik nr.12-03/11, i përpunuar
~len 4
nga “Urban Plan” SHTSH Tetovë për planin
Po zavr{uvawe na Javna prezentacija i periodik 2012-2022.
Javnata anketa po Nacrt urbanisti~ki plan za
selo za edna parcela, Komisijata }e izgotvi
Neni 2
izve{taj za prifatenite i neprifatenite zabele{ki Sipas Projekt planit urbanistik për fshat për
koj }e bide sostaven del na Odlukata za një parcelë planit do të organizohet
donesuvawe na predlog planot.
prezentim publik dhe anketë publike.
^len 5
Koha dhe vendi i mbajtjes së prezentimit
Ovaa Odluka vleguva vo sila od denot na publik dhe anketës publike do jetë e
donesuvaweto i }e se objavi vo “Slu`ben shpallur në dy media publike.
glasnik na op{tina Tearce”
Projekt plani urbanistik për fshat për një
parcelë do të jetë e ekspozuar në vend
publik në lokalet e komunës së Tearcës dhe
br.07-332/1
në Bashkësinë lokale të f.Tearcë.
01.03.2012
Tearce
Neni 3
Prezentimi publik dhe anketa publike sipas
Projekt planit urbanistik për fshat për një
Sovetot na op{tina Tearce parcelë do të organizohet në lokalet dhe
Pretsedatel kohën që do t’i caktoj Kryetari i komunës
Mr.Idaver Huseini s.r. pas konstatimit (vërtetimit) të Plan projektit
nga ana e Këshillit të komunës së Tearcës.
Neni 4
Pas kryerjes së prezentimit publik dhe
anketës publike për Projekt planin urbanistik
për fshat për një parcelë, Komisioni do të
përgatisë raport për vërejtjet e pranuara dhe
dhe jo të pranuara e cila do të jetë pjesë
përbërëse e Vendimit për sjelljen e
propozim planit.
Neni 5
Ky Vendim hyn në fuqi 8 ditë nga dita e
sjelljes dhe do të shpallet në “Fletoren zyrtar
të komunës së Tearcës”.
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nr.07-332/1
01.03.2012
Tearcë

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 samouprava (“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 09/11),
donesuvam:

RE[ENIE
za osloboduvawe od taksa za ureduvawe na
grade`no zejmi{te za verskite objekti za koj
ima barawe za legalizacija.

Se proglasuva Odlukata za osloboduvawe
od taksa za ureduvawe na grade`no zejmi{te
za verskite objekti za koj ima barawe za
legalizacija, br.07-333/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 29.02.2012 god.

br.08-333/2
01.03.2012
Tearce

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të
Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta
zyrtare e R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të
Op{tina Tearce Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
Gradona~alnik zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/2007
Isen Asani s.r. dhe 09/11), marr:
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AKTVENDIM
për lirim nga taksa komunale për rregullimin
e tokës ndërtimore të objekteve fetare për të
cilat ka kërkesë për legalizim.

Shpallet Vendimi për lirim nga taksa
komunale për rregullimin e tokës ndërtimore
të objekteve fetare për të cilat ka kërkesë
për legalizim, nr.07-333/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.02.2012.
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
nr.08-333/2
Tearce na den 29.02.2012 god. i donese:
01.03.2012
Tearcë

ODLUKA
za osloboduvawe od taksa za ureduvawe na Komuna e Tearcës
grade`no zejmi{te za verskite objekti za koj Kryetar
ima barawe za legalizacija.
Isen Asani d.v.
^len 1
So ovaa Odluka se osloboduva od
nadomestokot na komunalnite taksi za
ureduvawe na grade`no zejmi{te site verski
objekti za koj ima barawe za legalizacija.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.

br.07-333/1
01.03.2012
Tearce
Në bazë të nenit 36 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
Sovetot na op{tina Tearce R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Pretsedatel Tearcës më datë 29.02.2012 dhe solli:
M-r.Idaver Huseini s.r.
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VENDIM
për lirim nga taksa komunale për rregullimin
e tokës ndërtimore të objekteve fetare për të
cilat ka kërkesë për legalizim.

Neni 1
Me këtë Vendim lirohen nga kompenzimi i
taksave komunale për rregullimin e tokës
ndërtimore të gjitha objektet fetare për të
cilat ka kërkesë për legalizim.

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

nr.07-333/1
01.03.2012
Tearcë

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:

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:
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RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Odlukata za odobruvawe
na finansiski sredstva.

për shpalljen e Vendimit për ndarjen e
mjeteve financiare.

1.Se proglasuva Odlukata za odobruvawe na
finansiska sredstva, br.07-334/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica odr`ana
na den 29.02.2012 god.

1.Shpallet Vendimi për ndarjen e mjeteve
financiare, nr.07-334/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më datë 29.02.2012.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.

br.nr.08-334/2
01.03.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.

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

ODLUKA

VENDIM
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za odobruvawe na finasiski sredstva.

për ndarjen e mjeteve financiare.

^len 1
Se usvojuva baraweto na Musa Ferati od
s.Odri za ednokratna pari~na pomo{ bidej}i
negovata `ena treba da sledi kardiovaskularna
terapija vo Klini~ki centar vo Skopje.

Neni 1
Miratohet kërkesa e Musa Ferati nga f.Odër
për ndihmë të njëhershme financiare pasiqë
bashkëshortja e tij duhet t’i nënshtrohet
terapisë kardiovaskulare në spitalin klinik në
Shkup.

^len 2
Za sumata }e odlu~i Gradona~alnikot na
Neni 2
op{tinata.
Për shumën e mjeteve do të vendos kryetari i
^len 3
komunës.
Finansiskite sredstva }e se isplatat od Buxetot
Neni 3
na op{tina Tearce.
Mjetet financiare do të sigurohen nga Buxheti
i komunës së Tearcës.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
Neni 4
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
Tearce“.
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.
br.nr.08-334/2
01.03.2012
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel Këshilli i komunës së Tearcës
M-r.Idaver Huseini s.r. Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

br.08-335/1
29.02.2012
Tearce

nr.08-335/1
29.02.2012
Tearcë

Do:
Ministerstvo za lokalna samouprava

Për:
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Skopje
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br./nr.2

Ministrinë e vetëqeverisjes lokale
Shkup

Predmet:Dostavuvawe na “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.
Lënda:Dërgimi i ”Fletores zyrtare të komunës
së Tearcës”.

Vo prilog Vi se dostavuva ”Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”, br.02/2012 kade se objaveni Në shtojcë Ju dërgojmë ”Fletoren zyrtare të
aktite {to gi donese Sovetot na op{tina Tearce komunës së Tearcës”, nr.02/2012, ku janë
na sednicata odr`ana na den 29.02.2012 god. shpallur aktet që i miratoi Këshilli i komunës
së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.02.2012.
So po~it,
Me respekt,

Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani

