str.fq. 1 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

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 izmenuvawe i për shpalljen e Vendimit për ndryshimin dhe
dopolnuvawe na Odlukata za izvr{uvawe na plotësimin e vendimit për realizimin e buxhetit të
Buxetot na op{tina Tearce za 2012 god.
komunës së Tearcës për vitin 2012.

1.Se proglasuva Odluka za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Odlukata za izvr{uvawe na
Buxetot na op{tina Tearce za 2012 god., br.07492/1 {to go donese Sovetot na op{tina Tearce
na sednica odr`ana na den 27.03.2012 god.

1.Shpallet Vendim për ndryshimin dhe
plotësimin e vendimit për realizimin e buxhetit të
komunës së Tearcës për vitin 2012, nr.07-492/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur me datë 27.03.2012.

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.08-492/2
27.03.2012
Tearce

nr.08-492/2
27.03.2012
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 na lokalna samouprava (“Slu`ben

str.fq. 2 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

vesnik na R.M.”, br. 05/2002), Sovetot na Në bazë të 36 paragrafi 1 pika 2 e Ligjit për
op{tina Tearce vo sednica odr`ana na den vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”,
27.03.2012 god. donese:
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më datë 27.03.2012 solli:

ODLUKA
za izmena i dopolnuvawe na Odlukata za
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina Tearce za
2012 god.

VENDIM
për ndryshimin dhe plotësimi e Vendimit për
realizimin e Buxhetit të komunës së Tearcës për
vitin 2012.

^len 1
Vo Odlukata za izvr{uvawe na Buxetot , br.071653/1 na op{tina Tearce za 2012 god.
Neni 1
(“Slu`ben glasnik na op{tinata”, br.11/2012), vo Në vendimin për realizimin e Buxhetit nr.07~lenot 8 stav 3 iznosot se menuva i glasi:
1653/1 të komunës së Tearcës për vitin 2012
(“Fletorja zyrtare e komunës”, nr.11/2011) në
“25.726 denari”.
nenin 8 paragrafi 3 vlera ndryshon dhe do të
jetë:
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na “25.726 denarë”.
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
Neni 2
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e publikimit në
br.07-492/1
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
27.03.2012
Tearce
nr.07-492/1
Sovetot na op{tina Tearce 27.03.2012
Pretsedatel
Tearcë
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 stav 1 to~ka 3
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
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od Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
na 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
09/2011), marr:

RE[ENIE

za proglasuvawe na Odlukata za odreduvawe
na preveduva~ za potrebite na Sovetot na
op{tina Tearce.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për shfuqizimin e
Vendimit për caktim të përkthyesit për nevojat e
Këshillit të komunës së Tearcës.

1.Se proglasuva Odluka za odreduvawe na
preveduva~ za potrebite na Sovetot na op{tina
Tearce, br.07-493/1 {to go donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na den 1.Shpallet Vendimi për shfuqizimin e Vendimit
27.03.2012 god.
për caktim të përkthyesit për nevojat e Këshillit
të komunës së Tearcës, nr.07-493/1 që e solli
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
op{tina Tearce”.
mbajtur me datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

br.08-493/2
27.03.2012
Tearce

nr.08-493/2
27.03.2012
Op{tina Tearce
Tearcë
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), Sovetot na op{tina Tearce vo
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sednica odr`ana na den 27.03.2012 god. Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
donese:
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 27.03.2012 solli:
ODLUKA
za ukinuvawe na Odlukite za odreduvawe na
preveduva~ za potrebite na Sovetot na op{tina
Tearce.

VENDIM
për shfuqizimin e Vendimit për caktim të
përkthyesit për nevojat e Këshillit të komunës së
Tearcës.

^len 1
So ovaa Odluka se ukinuva Odlukata br.07536/1 od 21.04.2010 god., i izmena i dopolna
na Odlukata br.07-834/1 od 25.06.2010 god.
Neni 1
Bidej}i istoto lice e vraboten vo neopredeleno Me këtë Vendim shfuqizohet Vendimi nr.07vreme vo op{tinska administracija na op{tina 536/1 i datës 21.04.2010 dhe ndryshimi dhe
Tearce.
plotësimi i Vendimit nr.07-834/1 i datës
25.06.2010, pasiqë i njëjti person është
^len 2
punësuar në kohë të pacaktuar në administratën
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na e komunës së Tearcës.
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e publikimit në
br.07-493/1
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”..
27.03.2012
Tearce
nr.07-493/1
Sovetot na op{tina Tearce 27.03.2012
Pretsedatel
Tearcë
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

Vrz osnova na ~len Vrz osnova na ~len 36 stav
9 od Zakonot na lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.”, br. 05/2002), Sovetot na
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op{tina Tearce vo sednica odr`ana na den Në bazë të nenit 36 paragrafi 9 pika 7 e Ligjit
27.03.2012 god. donese:
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më datë
27.03.2012 solli:
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na godi{nata smetka na Buxetot
na op{tina Tearce za 2011 god.

PËRFUNDIM
për miratimin e llogarisë vjetore të Buxhetit të
komunës së Tearcës për vitin 2011.

1.Sovetot na op{tina Tearce go usvojuva
godi{nata smetka na Buxetot na op{tina Tearce
za 2011 god.
1.Këshilli i komunës së Tearcës miratoi llogarinë
vjetore të Buxhetit të komunës së Tearcës për
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila vo denot na vitin 2011.
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
br.07-494/2
27.03.2012
Tearce
nr.07-494/2
27.03.2012
Sovetot na op{tina Tearce Tearcë
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprva (“Slu`ben vesnik
na R.M.,“,
br.05/2002) br.05/2002) i ~len 34 stav 1 to~ka 3
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
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od Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
na op{tina Tearce”, br.03/2007), donesuvam:
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),
marr:
RE[ENIE
za proglasuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe
na godi{nata smetka na Buxetot na Op{tina
Tearce za 2011 god.

AKTVENDIM

për shpalljen e Përfundimit për miratimin e
llogarisë vjetore të Buxhetit të komunës së
1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na na Tearcës për vitin 2011.
godi{nata smetka na Buxetot na Op{tina Tearce
za 2011 god., br.07-494/2 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.
1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
vjetore të Buxhetit të komunës së Tearcës për
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na vitin 2011, nr.07-494/1 që e solli Këshilli i
op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

br.08-494/3
27.03.2012
Tearce

nr.08-494/3
Op{tina Tearce 27.03.2012
Gradona~alnik
Tearcë
Isen Asani s.r.
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), Sovetot na op{tina Tearce vo
sednica odr`ana na den 27.03.2012 god.
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donese:

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na zavr{nata smetka na JP
“Hi|iena”-Tearce.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Në bazë të nenit 36 paragrafi 9 pika 7 e Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më datë
27.03.2012 solli:

PËRFUNDIM
1.Sovetot na op{tina Tearce go usvojuva
zavr{nata smetka na JP “Hi|iena”-Tearce za
2011 god.

për miratimin e llogarisë përfundimtare të NP
“Higjiena”-Tearcë.

1.Këshilli i komunës së Tearcës miratoi llogarinë
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila vo denot na përfundimtare të NP “Higjiena”-Tearcë për vitin
objavuvaweto vo “Slu`ben vesnik na op{tina 2011.
Tearce”.
2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
br.07-495/2
27.03.2012
Tearce
nr.07-495/2
Sovetot na op{tina Tearce 27.03.2012
Pretsedatel
Tearcë
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) br.05/2002) i ~len 34
stav 1 to~ka 3 od Statutot na op{tina Tearce
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(“Slu`ben
glasnik
na
br.03/2007), donesuvam:

op{tina

RE[ENIE

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Tearce”, 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),
marr:

za proglasuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe
na zavr{nata smetka na JP “Hi|iena”-Tearce

AKTVENDIM
1.Se proglasuva Zaklu~okot za usvojuvawe na
zavr{nata smetka na JP “Hi|iena”-Tearce za
2011 god., br.07-495/2 {to go donese Sovetot
na op{tina Tearce vo sednica odr`ana na den
27.03.2012 god.

për shpalljen e Përfundimit për miratimin e
llogarisë përfundimtare të NP “Higjiena”-Tearcë

1.Shpallet Përfundimi për miratimin e llogarisë
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na përfundimtare të NP “Higjiena”-Tearcë për vitin
op{tina Tearce”.
2011, nr.07-495/2 që e solli Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur me datë
27.03.2012.
br.08-495/3
27.03.2012
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
Tearce
komunës së Tearcës”.

Op{tina Tearce nr.08-495/3
Gradona~alnik 27.03.2012
Isen Asani s.r.
Tearcë

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), Sovetot na op{tina Tearce vo
sednica odr`ana na den 27.03.2012 god.
donese:

str.fq. 9 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Izve{tajot na rabota i godi{niot
finansiski izve{taj na JP “Hi|iena”-Tearce.

1.Sovetot na op{tina Tearce go usvojuva
Izve{tajot na rabota i godi{niot finansiski izve{taj
na JP “Hi|iena”-Tearce za 2011 godina.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Në bazë të nenit 36 paragrafi 9 pika 7 e Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më datë
27.03.2012 solli:

PËRFUNDIM
për miratimin e Raportit për punë dhe raportit
vjetor financiar të NP “Higjiena”-Tearcë.

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila vo denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben vesnik na op{tina
Tearce”.
1.Këshilli i komunës së Tearcës miratoi Raportin
për punë dhe raportit vjetor financiar të NP
“Higjiena”-Tearcë për vitin 2011.
br.07-496/2
27.03.2012
Tearce

2.Ky Përfundim 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. nr.07-496/2
27.03.2012
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) 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 09/11), donesuvam:
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RE[ENIE
za proglasuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe
na Izve{tajot na rabota i godi{niot finansiski
izve{taj na JP “Hi|iena”-Tearce.
1.Se proglasuva Zaklu~okot za usvojuvawe na
Izve{tajot na rabota i godi{niot finansiski izve{taj
na JP “Hi|iena”-Tearce za 2011 god., br.07496/2 {to go donese Sovetot na op{tina Tearce
vo sednica odr`ana na den 27.03.20121 god.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

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
09/11), marr:

AKTVENDIM
për shpalljen e Përfundimit për miratimin e
Raportit për punë dhe raportit vjetor financiar të
NP “Higjiena”-Tearcë.

1.Shpallet Përfundimi për miratimin e Raportit
për punë dhe raportit vjetor financiar të NP
“Higjiena”-Tearcë për vitin 2011, nr.07-496/2 që
e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën
e mbajtur me datë 27.03.2012.

br.08-496/3
27.03.2012
Tearce

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

nr.08-496/3
27.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ;len 164 od Zakonot za osnovno
obrazovawe (“Slu`ben vesnik na RM”,
br.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 i
06/12) i ;len 22 i ;len 36 stav 1 to;ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02), Sovetot na op[tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
27.03.2012 godina, donese:

ODLUKA
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
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za usvojuvawe na zavr[nata smetka na
osnovno u;ili[te “E]rem :abej” s.Slatina.

Në bazë të nenit 164 të Ligjit për arsim fillor
(“Gazeta zyrtare e RM”, nr.103/08, 33/10,
116/10, 156/10 dhe 18/11, 51/11 dhe 06/12),
nenit 22 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
:len 1
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
Se usvojuva zavr[nata smetka na osnovno nr.05/02), Këshilli i komunës së Tearcës në
u;ili[te “E]rem :abej” s.Slatina.
mbledhjen e mbajtur më datë 27.03.2012, solli:
:len 2
Osnovno u;ili[te “E]rem :abej” s.Slatina za 2011
godina ima realizirano vkupno:
-Buxetski prihodi vo vkupen iznos od 21 934
462 denari.
-Buxetski rashodi vo vkupen iznos od 21 934
462 denari.

VENDIM
për miratimin e llogarisë përfundimtare të
shkollës fillore “Eqrem Cabej” f.Sllatinë.

Neni 1
Miratohet llogaria përfundimtare e shkollës fillore
“Eqrem Cabej” f.Sllatinë.

:len 3
Planiranite i realizirani prihodi za periodot od
Neni 2
01.01.-31.12.2011 godina se od stavka 741namenski dotacii, vo vkupen iznos od 21 934 Shkolla fillore “Eqrem Cabej” f.Sllatinë gjatë vitit
2011 ka realizuar gjithsej:
462 denari.
-Të hyra buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 21 934 462 denarë.
:len 4
Planiranite rashodi se realizirani po slednite -Të dala buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 21 934 462 denarë.
stavki:
-stavka 401 vo iznos od 15 136 141 denari.
-stavka 402 vo iznos od 5 598 332 den.
-stavka 421 vo iznos od 960 617 den.
-stavka 423 vo iznos od 125 200 den.
-stavka 424 vo iznos od 42 000 den.
-stavka 425 vo iznos od 45 837 den.
-stavka 426 vo iznos od 26 335 den.
-stavka 481 vo iznos od 69.876 den.

Neni 3
Të hyrat e planifikuara dhe të realizuara për
periudhën nga 01.01 e deri 31.12.2011 janë nga
zëri 741-dotacione me destinim në shumë të
përgjithshme prej 21 934 462 denarësh.
Neni 4
Të dalat e planifikuara janë realizuar sipas
zërave në vijim:

:len 5
Prihodite i rashodite za 2011 godina se -zëri 401 në shumë prej 15.136.141 denarë.
-zëri 402 në shumë prej 5 598 332 denarë.
realizirani soglasno zakonskite propisi.
-zëri 421 në shumë prej 960 617 denarë.
-zëri 423 në shumë prej 125 200 denarë.
-zëri 424 në shumë prej 42 000 denarë.
:len 6
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8-ot den od denot -zëri 425 në shumë prej 45 837 denarë.
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op[tina -zëri 426 në shumë prej 26 335 denarë.
-zëri 481 në shumë prej 69.876 denarë.
Tearce”.
Neni 5
Të hyrat dhe të dalat gjatë vitit 2011 janë
realizuar në përputhje me normat ligjore.

br.07-497/1
27.03.2012
Tearce
Sovetot na op{tina Tearce

str.fq. 12 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Pretsedatel
Neni 6
M-r.Idaver Huseini s.r. Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8-të nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
nr.07-497/1
27.03.2012
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) 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 09/11), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Odlukata za usvojuvawe
na zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te “E]rem

str.fq. 13 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

:abej” s.Slatina.

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
1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/2007 dhe
zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te “E]rem 09/11), marr:
:abej” s.Slatina, br.07-497/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce vo sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.
AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për miratimin e
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na llogarisë përfundimtare të shkollës fillore “Eqrem
op{tina Tearce”.
Cabej” f.Sllatinë.
br.08-497/2
27.03.2012
Tearce

1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
përfundimtare të shkollës fillore “Eqrem Cabej”
f.Sllatinë, nr.07-497/1 që e solli Këshilli i
Op{tina Tearce komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
Gradona~alnik datë 27.03.2012.
Isen Asani s.r.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
nr.08-497/2
27.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

Vrz osnova na ;len 164 od Zakonot za osnovno
obrazovawe (“Slu`ben vesnik na RM”, br.
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/1151/11 i
06/12) i ;len 22 i ;len 36 stav 1 to;ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02), Sovetot na op[tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
27.03.2012 godina, donese:

ODLUKA
za usvojuvawe na zavr[nata smetka na

str.fq. 14 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

osnovno u;ili[te “Kiril Pej;inovi]” s.Tearce.

Në bazë të nenit 164 të Ligjit për arsim fillor
(“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 103/08, 33/10,
:len 1
116/10, 156/10 dhe 18/11, 51/11 dhe 06/12),
Se usvojuva zavr[nata smetka na osnovno nenit 22 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
u;ili[te “Kiril Pej;inovi]” s.Tearce.
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/02), Këshilli i komunës së Tearcës në
mbledhjen e mbajtur më datë 27.03.2012, solli:
:len 2
Osnovno u;ili[te “Kiril Pej;inovi]” s.Tearce za
2011 godina ima realizirano vkupno:
-Buxetski prihodi vo vkupen iznos od 24 566
373 denari.
VENDIM
-Buxetski rashodi vo vkupen iznos od 24 566
për miratimin e llogarisë përfundimtare të
373 denari.
shkollës fillore “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë.
:len 3
Planiranite i realizirani prihodi za periodot od
Neni 1
01.01.-31.12.2011 godina se od stavka 741- Miratohet llogaria përfundimtare e shkollës fillore
namenski dotacii, vo vkupen iznos od 24 566 “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë.
373 denari.
Neni 2
:len 4
Shkolla fillore “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë gjatë
Planiranite rashodi se realizirani po slednite vitit 2011 ka realizuar gjithsej:
stavki:
-Të hyra buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 24 566 373denarë.
-stavka 401 vo iznos od 16 890 510 denari.
-Të dala buxhetore në shumë të përgjithshme
-stavka 402 vo iznos od 6 248 384 den.
prej 24 566 373 denarë.
-stavka 420 vo iznos od 8 700 den.
-stavka 421 vo iznos od 781 969 den.
Neni 3
-stavka 423 vo iznos od 172 265 den.
Të hyrat e planifikuara dhe të realizuara për
-stavka 424 vo iznos od 31 704 den.
periudhën nga 01.01 e deri 31.12.2011 janë nga
-stavka 425 vo iznos od 432 841 den.
zëri 741-dotacione me destinim në shumë të
përgjithshme prej 24 566 373 denarë.
:len 5
Prihodite i rashodite za 2011 godina se
Neni 4
realizirani soglasno zakonskite propisi.
Të dalat e planifikuara janë realizuar sipas
zërave në vijim:
:len 6
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8-ot den od denot
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op[tina -zëri 401në shumë prej 16 890 510 denarë.
-zëri 402 në shumë prej 6 248 384 denarë.
Tearce”.
-zëri 420 në shumë prej 8 700 denarë.
-zëri 421 në shumë prej 781 969 denarë.
br.07-498/1
-zëri 423 në shumë prej 172 265 denarë.
27.03.2012
-zëri 424 në shumë prej 31 704denarë.
Tearce
-zëri 425 në shumë prej 432 841 denarë.
Neni 5
Sovetot na op[tina Tearce
Pretsedatel Të hyrat dhe të dalat gjatë vitit 2011 janë
M-r.Idaver Huseini s.r. realizuar në përputhje me normat ligjore.

str.fq. 15 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8-të nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
nr.07-498/1
27.03.2012
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) 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 09/11), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Odlukata za usvojuvawe
na zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Kiril
Pej;inovi]” s.Tearce.

str.fq. 16 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na
zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Kiril
Pej;inovi]” s.Tearce, br.07-498/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce vo sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

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
09/11), marr:

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

AKTVENDIM

br.08-498/2
27.03.2012
Tearce

për shpalljen e Vendimit për miratimin e
llogarisë përfundimtare të shkollës fillore “Kiril
Pejcinoviq” f.Tearcë.
Op{tina Tearce 1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
Gradona~alnik përfundimtare të shkollës fillore“Kiril Pejcinoviq”
Isen Asani s.r. f.Tearcë, nr.07-498/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-498/2
27.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
Vrz osnova na ;len 164 od Zakonot za osnovno
obrazovawe (“Slu`ben vesnik na RM”, br.
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 i
06/12) i ;len 22 i ;len 36 stav 1 to;ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02), Sovetot na op[tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
27.03.2012 godina, donese:

ODLUKA
za usvojuvawe na zavr[nata smetka na
osnovno u;ili[te “Asdreni” s.Glo\i.
:len 1
Se usvojuva zavr[nata smetka na osnovno

str.fq. 17 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

u;ili[te “Asdreni” s.Glo\i.

Në bazë të nenit 164 të Ligjit për arsim fillor
(“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 103/08, 33/10,
:len 2
116/10, 156/10, 18/11, 52/11 dhe 06/12), nenit
Osnovno u;ili[te “Asdreni” s.Glo\i za 2011 22 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
godina ima realizirano vkupno:
nr.05/02), Këshilli i komunës së Tearcës në
-Buxetski prihodi vo vkupen iznos od 14 858 mbledhjen e mbajtur më datë 27.03.2012, solli:
915 denari.
-Buxetski rashodi vo vkupen iznos od 14 858
915 den.
VENDIM
për miratimin e llogarisë përfundimtare të
:len 3
shkollës fillore “Asdreni” f.Gllogjë.
Planiranite i realizirani prihodi za periodot od
01.01.-31.12.2011 godina se od stavka 741Neni 1
namenski dotacii, vo vkupen iznos od 14 858 Miratohet llogaria përfundimtare e shkollës fillore
915 denari.
“Asdreni” f.Gllogjë.
:len 4
Neni 2
Planiranite rashodi se realizirani po slednite Shkolla fillore“Asdreni” f.Gllogjë gjatë vitit 2011
stavki:
ka realizuar gjithsej:
-stavka 401 vo iznos od 10 328 100 denari.
-stavka 402 vo iznos od 3 820 436 den.
-stavka 420 vo iznos od 10 300 denari.
-stavka 421 vo iznos od 394 704 den.
-stavka 423 vo iznos od 140 128 den.
-stavka 424 vo iznos od 148 310 den.
-stavka 425 vo iznos od 8 439 den.
-stavka 426 vo iznos od 8 000 denari.
:len 5
Prihodite i rashodite za 2011 godina se
realizirani soglasno zakonskite propisi.

-Të hyra buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 14 858 915 denarë.
-Të dala buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 14 858 915 denarë.
Neni 3
Të hyrat e planifikuara dhe të realizuara për
periudhën nga 01.01 e deri 31.12.2011 janë nga
zëri 741-dotacione me destinim në shumë të
përgjithshme prej 14 858 915 denarë.
Neni 4
Të dalat e planifikuara janë realizuar sipas
zërave në vijim:

:len 6
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8-ot den od denot -zëri 401 në shumë prej 10.328.100 denarë.
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op[tina -zëri 402 në shumë prej 3 820 436 denarë.
-zëri 420 në shumë prej 10 300 denarë.
Tearce”.
-zëri 421 në shumë prej 394 704 denarë.
br.07-499/1
-zëri 423 në shumë prej 140 128 denarë.
27.03.2012
-zëri 424 në shumë prej 148 310 denarë.
Tearce
-zëri 425 në shumë prej 8 439 denarë.
-zëri 426 në shumë prej 8 000 denarë.
Sovetot na op[tina Tearce
Neni 5
Pretsedatel Të hyrat dhe të dalat gjatë vitit 2011 janë
M-r.Idaver Huseini s.r. realizuar në përputhje me normat ligjore.

str.fq. 18 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8-të nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
nr.07-499/1
27.03.2012
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) 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 09/11), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Odlukata za usvojuvawe
na zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te
"Asdreni” s.Glo\i.

str.fq. 19 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na
zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Asdreni”
s.Glo\i, br.07-499/1 {to go donese Sovetot na
op{tina Tearce vo sednica odr`ana na den
27.03.2012 god.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

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
09/11), marr:

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

AKTVENDIM

br.08-499/2
27.03.2012
Tearce

për shpalljen e Vendimit për miratimin e
llogarisë përfundimtare të shkollës fillore
“Asdreni” f.Gllogjë.
Op{tina Tearce
Gradona~alnik 1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
Isen Asani s.r. përfundimtare të shkollës fillore “Asdreni”
f.Gllogjë, nr.07-499/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-499/2
27.03.2012
Tearcë

Vrz osnova na ;len 164 od Zakonot za osnovno
obrazovawe (“Slu`ben vesnik na RM”, br.
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 i
06/12) i ;len 22 i ;len 36 stav 1 to;ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02), Sovetot na op[tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
27.03.2012 godina, donese:

ODLUKA
za usvojuvawe na zavr[nata smetka na
osnovno u;ili[te “Faik Konica” s.Dobro[te.
:len 1
Se usvojuva zavr[nata smetka na osnovno
u;ili[te “Faik Konica” s.Dobro[te.

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.

str.fq. 20 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Në bazë të nenit 164 të Ligjit për arsim fillor
:len 2
(“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 103/08, 33/10,
Osnovno u;ili[te “Faik Konica” s.Dobro[te za 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 dhe 06/12), nenit
2011 godina ima realizirano vkupno:
22 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
-Buxetski prihodi vo vkupen iznos od 21 221 nr.05/02), Këshilli i komunës së Tearcës në
632 denari.
mbledhjen e mbajtur më datë 27.03.2012, solli:
-Buxetski rashodi vo vkupen iznos od 21 221
632 denari.
:len 3
Planiranite i realizirani prihodi za periodot od
01.01.-31.12.2011 godina se od stavka 741namenski dotacii, vo vkupen iznos od 21 221
632 denari.
:len 4
Planiranite rashodi se realizirani po slednite
stavki:
-stavka 401 vo iznos od 14 386 556 denari.
-stavka 402 vo iznos od 5 321 096 den.
-stavka 421 vo iznos od 789 633 den.
-stavka 423 vo iznos od 139 106 den.
-stavka 424 vo iznos od 140 996 den.
-stavka 425 vo iznos od 437 153 den.
-stavka 426 vo iznos od 7 092 denari.

VENDIM
për miratimin e llogarisë përfundimtare të
shkollës fillore “Faik Konica” f.Dobrosht.

Neni 1
Miratohet llogaria përfundimtare e shkollës fillore
“Faik Konica” f.Dobrosht.
Neni 2
Shkolla fillore“Faik Konica” f.Dobrosht gjatë vitit
2011 ka realizuar gjithsej:
-Të hyra buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 21 221 632 denarë.
-Të dala buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 21 221 632 denarë.

:len 5
Neni 3
Prihodite i rashodite za 2011 godina se Të hyrat e planifikuara dhe të realizuara për
realizirani soglasno zakonskite propisi.
periudhën nga 01.01 e deri 31.12.2011 janë nga
zëri 741-dotacione me destinim në shumë të
:len 6
përgjithshme prej 21 221 632 denarë.
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8-ot den od denot
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op[tina
Neni 4
Tearce”.
Të dalat e planifikuara janë realizuar sipas
zërave në vijim:
br.07-500/1
27.03.2012
-zëri 401 në shumë prej 14 386 556 denarë.
Tearce
-zëri 402 në shumë prej 5 321 096 denarë.
-zëri 421 në shumë prej 789 633 denarë.
Sovetot na op[tina Tearce -stavka 421 vo iznos od 139 106 den.
Pretsedatel -zëri 424 në shumë prej 140 996 denarë.
M-r.Idaver Huseini s.r. -zëri 425 në shumë prej 437 153 denarë.
-zëri 426 në shumë prej 7 092 denarë.
Neni 5
Të hyrat dhe të dalat gjatë vitit 2011 janë
realizuar në përputhje me normat ligjore.

str.fq. 21 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8-të nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
nr.07-500/1
27.03.2012
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) 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 09/11), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Odlukata za usvojuvawe
na zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Faik
Konica” s.Dobro[te.

1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na
zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Faik
Konica” s.Dobro[te, br.07-500/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce vo sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.

str.fq. 22 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e
op{tina Tearce”.
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
br.08-500/2
09/11), marr:
27.03.2012
Tearce

AKTVENDIM
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

për shpalljen e Vendimit për miratimin e
llogarisë përfundimtare të shkollës fillore “Faik
Konica” f.Dobrosht.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
përfundimtare të shkollës fillore “Faik Konica”
f.Dobrosht, nr.07-500/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-500/2
27.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Vrz osnova na ;len 164 od Zakonot za osnovno Isen Asani d.v.
obrazovawe (“Slu`ben vesnik na RM”, br.
103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 i
06/12) i ;len 22 i ;len 36 stav 1 to;ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02), Sovetot na op[tina
Tearce vo sednicata odr`ana na den
27.03.2012 godina, donese:

ODLUKA
za usvojuvawe na zavr[nata smetka na
osnovno u;ili[te “Ismail }emali” s.Nera[te.
:len 1
Se usvojuva zavr[nata smetka na osnovno
u;ili[te “Ismail }emali” s.Nera[te.
:len 2
Osnovno u;ili[te “Ismail }emali” s.Nera[te za
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2011 godina ima realizirano vkupno:
Në bazë të nenit 164 të Ligjit për arsim fillor
-Buxetski prihodi vo vkupen iznos od 13 742 (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 103/08, 33/10,
266 denari.
116/10, 156/10, 18/11, 51/11 dhe 06/12), nenit
-Buxetski rashodi vo vkupen iznos od13 742 22 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për
266 denari.
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/02), Këshilli i komunës së Tearcës në
:len 3
mbledhjen e mbajtur më datë 27.03.2012, solli:
Planiranite i realizirani prihodi za periodot od
01.01.-31.12.2011 godina se od stavka 741namenski dotacii, vo vkupen iznos od 13 742
VENDIM
266 denari.
për miratimin e llogarisë përfundimtare të
:len 4
Planiranite rashodi se realizirani po slednite
stavki:
-stavka 401 vo iznos od 9 525 266 den.
-stavka 402 vo iznos od 3 523 097 den.
-stavka 420 vo iznos od 509 158 den.
-stavka 423 vo iznos od 73 509 den.
-stavka 424 vo iznos od 52 372 den.
-stavka 425 vo iznos od 44 364 den.
-stavka 426 vo iznos od 14 500 den.

shkollës fillore “Ismail Qemali” f.Nerasht.
Neni 1
Miratohet llogaria përfundimtare e shkollës fillore
“Ismail Qemali” f.Nerasht
Neni 2
Shkolla fillore “Ismail Qemali” f.Nerasht gjatë vitit
2011 ka realizuar gjithsej:

-Të hyra buxhetore në shumë të përgjithshme
prej 13 742 266 denarë.
:len 5
-Të dala buxhetore në shumë të përgjithshme
Prihodite i rashodite za 2011 godina se prej 13 742 266 denarë.
realizirani soglasno zakonskite propisi.
Neni 3
Të hyrat e planifikuara dhe të realizuara për
:len 6
periudhën nga 01.01 e deri 31.12.2011 janë nga
Ovaa Odluka vleguva vo sila 8-ot den od denot zëri 741-dotacione me destinim në shumë të
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op[tina përgjithshme prej 13 742 266 denarë.
Tearce”.
Neni 4
br.07-501/1
Të dalat e planifikuara janë realizuar sipas
27.03.2012
zërave në vijim:
Tearce
-zëri 401në shumë prej 9 525 266 denarë.
-zëri 402 në shumë prej 3 523 097 denarë.
Sovetot na op[tina Tearce -zëri 420 në shumë prej 509 158 denarë.
Pretsedatel -zëri 423 në shumë prej 73 509 denarë.
M-r.Idaver Huseini s.r. -zëri 424 në shumë prej 52 372 denarë.
-zëri 425 në shumë prej 44 364 denarë.
-zëri 426 në shumë prej 14 500 denarë.
Neni 5
Të hyrat dhe të dalat gjatë vitit 2011 janë
realizuar në përputhje me normat ligjore.
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Neni 6
Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8-të nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.

nr.07-501/1
27.03.2012
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) 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.03/07 i
09/11), donesuvam:

RE[ENIE
za proglasuvawe na Odlukata za usvojuvawe
na zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Ismail
}emali” s.Nera[te.

1.Se proglasuva Odlukata za usvojuvawe na
zavr[nata smetka na osnovno u;ili[te "Ismail
}emali” s.Nera[te, br.07-501/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce vo sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.
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2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
op{tina Tearce”.
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
br.08-501/2
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/07 dhe
27.03.2012
09/11), marr:
Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për miratimin e
llogarisë përfundimtare të shkollës fillore “Ismail
Qemali” f.Nerasht.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e llogarisë
përfundimtare të shkollës fillore “Ismail Qemali”
f.Nerasht, nr.07-501/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me
datë 27.03.2012.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

nr.08-501/2
27.03.2012
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Tearcë
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 Komuna e Tearcës
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), donesuvam:
Kryetar

RE[ENIE
za proglasuvawe na Izve{tajot za realizacija na
godi{nata programa na Sovetot na op{tina
Tearce za 2011 god.

1.Se proglasuva na Izve{tajot za realizacija na
godi{nata programa na Sovetot na op{tina
Tearce za 2011 god., br.07-502/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica odr`ana
na den 27.03.2012 god.
2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

Isen Asani d.v.
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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),
Op{tina Tearce marr:
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
AKTVENDIM

br.nr.08-502/3
27.03.2012
Tearce/Tearcë

për shpalljen e Raportit për realizimin e
Programit të punës
vjetore të Këshillit të
komunës së Tearcës për vitin 2011

1.Shpallet Raporti për realizimin e Programit të
punës
vjetore të Këshillit të komunës së
Tearcës për vitin 2011, nr.07-502/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më datë 27.03.2012.
2.Raporti të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

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 Komuna e Tearcës
09/2011), Sovetot na op{tina Tearce na Kryetar
sednicata odr`ana na den 27.03.2012 god. Isen Asani d.v.
donese:

ZAKLU^OK
1.Se usvojuva Izve{tajot za realizacija na
godi{nata programa na Sovetot na op{tina
Tearce za 2011 god.

2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.

br.nr.07-502/2
27.03.2012
Tearce/Tearcë
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Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
Sovetot na op{tina Tearce Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare
Pretsedatel e komunës”, nr.03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i
M-r.Idaver Huseini s.r. komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më
27.03.2012 solli:

PËRFUNDIM
1.Miratohet Raporti për realizimin e Programit të
punës
vjetore të Këshillit të komunës së
Tearcës për vitin 2011.

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

IZVE[TAJ
Зa realizacija na godi{nata programa na Sovetot na
op{tina Tearce za 2011 god.
Od godi{nata programa za
2011 god. na
teritorijata na Op{tina Tearce se realizirani
slednite planirani raboti:
-Zavr{uvawe na grade`nite raboti vo novata
op{tinska zgrada na op{tina Tearce i inauguracija na
novata zgrada.
-Asfaltirawe na glavniot pat Tearce-Pr{ovce-Gli|i
(Donacija od Svetska Banka).
-Postavuvawe na oprema za simultan predod na
sednicite na Sovetot.
-Otvorawe na kancelarija na pratenikot.
-Instalirawe na centralno grewe во О.У. “Asdreni”
s.Glo|i.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Pr{ovce vo vkupna
povr{ina od 1450 m2.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Dobro{te vo vkupna
povr{ina od 2420 m2.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Odri vo vkupna povr{ina
od 1510 m2.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Slatina vo vkupna

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.
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povr{ina od 850 m2.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Nera{te vo vkupna
povr{ina od 500 m2.
-Bekatonirawe na ulici vo s.Nepro{teno vo vkupna
povr{ina od 30 m2.
-Nabavka so grade`ni materijali za emergentni
potrebite vo kordinacija so mesnite zaednici.
-Zimsko odr`uvawe na lokalnite pati{ta vo site
naseleni mesta.
-Odr`uvawe na uli~no osvetluvawe za site
naselenite mesta vo op{tina Tearce.
-Mebel (stol~ina) za salata na Sovetot.
-Postavuvawe na metalni ormari vo kancelariite na
op{tina.
-Snabduvawe so drva i nafta za potrebite na
osnovnite u~ili{ta.
-Transport za u~enicite koj patuvat.
-Prodol`uvawe na Proјektot za rekonstrukcija na
primarnaта vodovodna mre`a vo s.Nepro{teno
(kaptirawe na dve novi izvori).
-Izgradba na filterska stanica зa vodata za piewe vo
s.Dobro{te.
-Prodol`uvawe na rabotite vo rezervoarot na
s.Nera{te.
-Асфалтирање
на
локалниот
пат
од
ветеринарната станица до објектот на општина
Теарце.Финансирана од Светската Банка.
-Асфалтирање на спојниот пат помеѓу с.Слатина
и с.Теарце.Финансирана од Општина Теарце.
-Поставување
на
бекатон
плочки
пред
општинскиот објект во Теарце.Финансиран од
Општина Теарце.
-Поставување на цевки за атмосферските води
во Теарце.Финансирана од Општина Теарце.
-Регулирање на каналот за атмосферските води
помеѓу с.Слатина и с.Теарце.Финансирана од
Општина Теарце.
-Давање на материјали за регулирање на
каналот за атмосферските води кај местото
нарекуван “Воденица“, во Теарце.Финансирана
од Општина Теарце.
-Регулирање на заштитниот зид кај гробиштата
во с.Слатина.Финансиран од Општина Теарце.
-Реконструирање на патот и регулирање на
зидот кај местото нарекуван “Кисела Вода“,во
Слатина.Кофинансиран од Општина Теарце и
придонесот на граѓаните.
-Регулирање на каналот за атмосферските води
кај станицата во Слатина.Финансиран од
Општина Теарце.
-Поставување на палстичната цевка кај
продавницата “Вегета“,во Слатина.Финансиран
од Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочки кај стариот пат

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

RAPORT
për realizimin e Programit të punës vjetore të
Këshillit të komunës së Tearcës për vitin 2011.
Nga programa e vitit 2011 në territorin e
Komunës së Tearcës janë realizuar këto punë të
planifikuara:
-Përfundimi i punëve ndërtimore në objektin e ri të
komunës së Tearcës dhe përurimi i objektit të ri.
-Asfaltimi i rrugës kryesore Tearcë-Përshefc-Gllogjë
(Donacion nga Banka Botërore).
-Vendosja e pajisjeve për përkthim simultan të
seancave të Këshillit.
-Hapja e zyrës së deputetit.
-Instalimi i nxemjes qendrore në sh.f. “Asdreni”
f.Gllogjë.
-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 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Odër në sipërfaqe të
përgjithshme prej 1510 m2.
-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.
-Furnizimi me materiale ndërtimore për nevoja më
emergjente në koordinim me bashkësive lokale.
-Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale në të gjitha
vendbanimet.
-Mirëmbajtja e elektrifikimit rrugor në të gjitha
vendbanimet e komunës së Tearcës.

-Mobilje (karrige) për sallën e Këshillit
-Vendosja e ormarëve të metalin në zyrat e
komunës.
-Furnizimi me drunj dhe lëndë djegëse për
nevojat e shkollave fillore.
-Transportit për nxënësit që udhëtojnë.
-Vazhdimi i Projektit për rekonstruktimin e rrjetit
primar të ujësjellësit në f. Neproshten (kaptimi i
dy burimeve të reja).
-Ndërtimi i stacioni filtrues i ujit për pije në
f.Dobrosht.
-Vazhdimi i punimeve në rezervoarin e
f.Nerasht.
-Asfaltimi i rrugës lokale nga stacioni i veterinarisë
deri te objekti i komunës në Tearcë. Financuar nga
Banka Boterore.
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нарекуван
“Патот
за
Скопје“,во
Пршовце.Финансиран од Општина Теарце и
придонес на граѓаните.
-Поставување на бетонски цевки за атмосферски
води во Пршовце.Финансиран од Општина
Теарце.
-Поставување на метални прачки во главниот
пат
кај
местото
викан
“Парк“,во
Пршовце.Финансиран од Општина Теарце.
-Регулирање на каналот за атмосферска вода и
регулирање
на
тротоарот
кај
селското
училиште,во Нераште.Финансиран од Општина
Теарце.
-Поставување на пластична цевка кај населбата
на Халил Реџепи,во Нераште.Финансиран од
Општина Теарце.
-Инсталирање на центарлното греење во
О.У.“Асдрени“,во
с.Глоѓи.Инвестиција
на
амбасадата од Норвешка.
-Започнување на работите за иградба на
спортскиот терен во О.У.“Еќрем Чабеј“,во
Непроштено.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување
на
бетонските
цевки
во
Непроштено.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките кај местото
наречен “Доми“,во с.Одри.Финансиран од
Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочки кај населбата
на Ејуп Латифи во Одри.Финансиран од
Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочки покрај главниот
пат во с.Одри.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување
на
бекатон
плочки
кај
“Цркавата“,во Одри.Финансиран од општина
Теарце.
-Поставување на бекатон плочки во улицата во
центарот
на
с.Доброште.Финансиран
од
Општина Теарце.
-Поставување на бекатон плочките во улицата
што се наоѓа на левата страна кај џамијата во
Доброште.Финансиран од Општина Теарце.
-Поставување на бетонски цевки кај населабата
на македонците во Доброште.Финансиран од
Општина Теарце.
-Регулирање на каналот за атмосферските води
во Доброште.Финансиран од Општина Теарце.
-Реалицација на пројектот “Имплементација на
законот за заштита од дискриминација“.
-Створење на условите за отворање на
производствени оддели во општина Теарце.
-Реализација на многу барања поднесени до
општина Теарце за поделба на финансиски
средства.

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

-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.
-Vendosja e gypave për ujërat atmosferik, në
Tearcë. Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Regullimi i kanalit për ujërat atmosferik mes
fshatrave Sllatinë dhe Tearcë. Financuar nga
Komuna e Tearcës.
-Dhënia e materialeve për rregullimin e kanalit për
ujërat atmosferit te v.q. ”Mulliri”, në Tearcë.
Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Rregullimi i murrit mbrojtës te varrezat e fshatit
Sllatinë. Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Rekonstruktimi i rrugë dhe rregullimi i murrit në v.q.
”Uji i tharrët”, në Sllatinë. Kofinancim: Komuna e
Tearcës dhe kontribut i banorëve.
-Rregullimi i kanalit për ujërat atmosferik te stacioni,
në Sllatinë. Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e gypit prej plastike afër shitores
”Vegeta”, në Sllatinë. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
-Vendosja e bekaton pllakave te rruga e vjetër e
quajtur ”rruga e Shkupit”. Vendbanimi Përshefc.
Financuar nga Komuna e Tearcës dhe kontribut i
banorëve.
-Vendosja e gypave të betonit për ujërat atmosferik,
në Përshefc. Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e shufrave të metalit në rrugën kryesore
te v.q. ”Park”, në Përshefc. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
-Rregullimi i kanalit për ujin atmosferik dhe rregullimi
i trotoarit te shkolla e fshatit, në Nerasht. Financuar
nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja gypit prej plastike tek lagja e Halil
Rexhepit, në Nerasht. Financuar nga Komuna e
Tearcës.
-Instalimi i nxemjes qendrore në Sh. F. “Asdreni” në
f. Gllogjë. Investim i Ambasadës së Norvegjisë.
-Fillimi i punimeve për ndërtimin e fushës së futbollit
të sh.f. ”Eqrem Cabej”, në Neproshten. Financuar
nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e gypave të betonit, në Neproshten.
Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e bekaton pllakave te v.q. ”Domi”, në
Odër. Financuar nga Komuna e Tearcës.

Реализирани се и многу други активности кои не -Vendosja e bekaton pllakave te lagja e Ejup
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биле предвидени со Програмата, но што ги Latifit,në Odër. Financuar nga Komuna e Tearcës.
диктираше створената состојба со намера за
надминување на створените проблеми.
-Vendosja e bekaton pllakave përreth rrugës
kryesore, në Odër. Financuar nga Komuna e
br.nr.07-502/1
Tearcës.
27.03.2012
-Vendosja e bekatonpllakave te kisha, në Odër.
Tearce/Tearcë
Financuar nga Komuna e Tearcës.
-Vendosje të bekatonpllakave në rrugicën që gjendet
Советот на општина Теарце në qendër të fshatit, në Dobrosht.Financuar nga
Претседател Komuna e Tearcës.
Мр.Идавер Хусеини с.р. -Vendosje të bekatonpllakave në rrugicën që gjendet
në anën e majtë të xhamisë, në Dobrosht. Financuar
nga Komuna e Tearcës.
-Vendosja e gypave të betonit tek lagja
maqedonase, në Dobrosht. Financuar nga Komuna
e Tearcës.
-Rregullimi i kanalit për ujërat atmosferik, në
Dobrosht. Financuar nga Komuna e Tearcës.

-Realizim i projektit “Implementimi i ligjit për
mbrojtje nga diskriminimi”.
-Krijimi i kushteve për hapjen e reparteve prodhuese
në komunën e Tearcës.
-Realizimi i shumë kërkesave të parashtruara deri te
komuna e Tearcës për ndarjen e mjeteve financiare.

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 za realizacija na
programata za javno osvetluvawe za 2011 god.

1.Se proglasuva na Izve{tajot za realizacija na
programata za javno osvetluvawe za 2011 god.
, br.07-503/1 {to ja donese Sovetot na op{tina
Tearce na sednica odr`ana na den 27.03.2012
god.
2.Izve{tajot da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

br.nr.08-503/3
27.03.2012
Tearce/Tearcë

Janë realizuar edhe aktivitete tjera që nuk kanë qenë
të parapara me Programë por që i diktonte gjendja e
krijuar me qëllim të tejkalimit të problemeve të
krijuara.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
Op{tina Tearce për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e
Gradona~alnik R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të
Isen Asani s.r. komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës, nr.03/2007 dhe 09/2011),
marr:

AKTVENDIM
për shpalljen e Raportit për realizimin e
programës për ndriçim publik për vitin 2011.

1.Shpallet Raporti për realizimin e programës
për ndriçim publik për vitin 2011, nr.07-503/1 që
e solli Këshilli i komunës së Tearcës në seancën
e mbajtur më datë 27.03.2012.
2.Raporti të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
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 27.03.2012 god. Komuna e Tearcës
donese:
Kryetar
Isen Asani d.v.

ZAKLU^OK

1.Se usvojuva Izve{tajot za realizacija na
programata za javno osvetluvawe za 2011 god.

2.Ovoj Izve{taj vleguva vo sila so denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.

br.nr.07-503/2
27.03.2012
Tearce/Tearcë

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel

str.fq. 32 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

M-r.Idaver Huseini s.r. 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
27.03.2012 solli:

PËRFUNDIM
1.Miratohet Raporti për realizimin e programës
për ndriçim publik për vitin 2011.

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

IZVE[TAJ
za realizacija na programata za javno osvetluvawe
za 2011 god.
Op{tina Tearce se zalaga{e Programata za javno Këshilli i komunës së Tearcës
osvetluvawe za 2011 god. da se realizira no poradi Kryetar
nemawe na finansiski sredstva istata ne e Mr.Idaver Huseini d.v.
realizirana celesno.
So finansiskite sredstva od komunalnata taksa {to
gra|anite go pla}at postignuvavme da go
naplatuvame samo potro{enata elektri~na energija.
Za otstranuvawe na nastanatite defekti i odr`uvawe
vo funksionalna sostojba na uli~no osvetluvawe
treba{e da se odvojuvaat finansiski sredstva od
Buxetot na op{tina.
Insistirano e javnoto osvetluvawe da se odr`uva vo
funksionalna sostojba vo site naseleni mesta i
smetame deka rezultatite bea zadovolnitelni.
Za vreme na intervencijata za osposobuvawe na
postojnite armaturi i montirawe na novi armaturi bea
konsultirani prestavnicite na mesna zaednica.
Op{tina ima dogovor na delo so profesionalen
rabotnik za odr`uvawe na javnoto osvetluvawe vo
funksionalna sostojba na site transformatori i ovie
intervencii se realizirani po barawe na M.Z. i
odobreni od op{tinata.
Vkupniot prihod od komunalnata taksa za 2011
god. iznesuva 8.641.006,00 den.
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RAPORT
për realizimin e programës për ndriçim publik për
vitin 2011.

Komuna e Tearcës është angazhuar për realizimin e
Isplatena potro{ena elektri~na energija za uli~no
Programës për ndriçim publik për vitin 2011, por për
osvetluvawe vo iznos od 2.995.485,00 denari,
shkak të mungesës së mjeteve financiare për këtë
ostanuva za isplata 1.437.545,00 den.
destinim nuk është realizuar në tërësi kjo Programë.
br.nr.07-503/1
27.03.2012
Tearce/Tearcë

Me mjetet financiare të grumbulluara nga pagesa e
taksës komunale nga qytetarët arritëm t’i paguajmë
vetëm faturat e rrymës së harxhuar për këtë
destinim.
Sovetot na op{tina Tearce Për evitimin e defekteve si dhe mirëmbajtjen në
Pretsedatel gjendje funksionale të ndriçimit publik, duhej të
M-r.Idaver Huseini s.r. ndaheshin mjete financiare edhe nga Buxheti i
komunës.

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 27.03.2012 god.
донесе:

ODLUKA

Është insistuar që ndriçimi publik të mirëmbahet në
gjendje funksionale në të gjtha vendbanimet dhe
llogarisim që rezultatet ishin të kënaqshme.
Gjatë kohës së intervenimit për montimin e
armaturave të reja dhe intervenimit në aftësimin e
armaturave ekzistuese janë konsultuar përfaqësuesit
e bashkësive lokale.

за утврдување на приоритетен проект за Komuna ka angazhuar punëtor profesional me
изградба на локален пат Нераште, врска kontratë në vepër për mirëmbajtje efikase të
ndriçimit publike dhe gjendje funksionale të të gjithë
регионален пат Јегуновце-Орашје.
trafostacioneve dhe këto intervenime janë bërë me
kërkesë nga përfaqësues të bashkësive lokale dhe
të miratuara nga komuna.

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Tearce od Të ardhurat e përgjithshme nga taksa komunale për
lista za infrastrukturni proekti, prioritet za vitin 2011 janë 8.641.006,00 den.
realizacija im dava na proektot:
Obligimet ndaj EEM-EVN-së për energjinë elektrike
të shpenzuar për vitin 2011 janë 1.437.545,00 den.

-Основен Проект за изградба на локален пат
НераШте,
врска
со
регионален
пат
Јегуновце-Орашје, изработена од ПП “КАД- Energjia e shpenzuar elektirke për ndriçimin publik e
БИРО” АД, Скопје, со технишчки број 10- paguar është 2.995.485,00 denarë, mbetet për
2005. Reizija na proektnata dokumentacija e od pagesë 1.437.545,00 den.
strana na Университетот “Свети Кирил и
Методи”, Скопје.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva na sila so denot na
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Këshilli i komunës së Tearcës
Tearce”.
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.

br.07-504/1
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Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më 27.03.2012 solli:
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
VENDIM
M-r.Idaver Huseini s.r. për caktimin me prioritet të projektit për
ndërtimin e rrugës lokale Nerasht, lidhje me
rrugën regjionale Jegunovc-Orashë.

Neni 1
Me këtë vendim Këshilli i komunës së Tearcës
nga lista e projekteve infrastrukturore, prioritet
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od për realizim i jep këtij projekti:
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 -Projekti themelor për ndërtimin e rrugës lokale
na op{tina Tearce”,br.03/2007 i 09/11), Nerasht, lidhje me rrugën regjionale JegunovcOrashë, përpunuar nga NP “KAD-BIRO” SHA,
donesuvam:
Shkup, me numër teknik 10-2005. Revizioni I
dokumentacionit të projektit është bërë nga
Universiteti “Shën Kiril dhe Metodi”, Fakulteti I
RE[ENIE
za proglasuvawe na Odluka за утврдување на Ndërtimtarisë-Shkup.
приоритетен проект за изградба на локален
Neni 2
пат Нераште, врска регионален пат
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e publikimit në
Јегуновце-Орашје.
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
1.Se proglasuva Odluka за утврдување на
приоритетен проект за изградба на локален
пат Нераште, врска регионален пат nr.07-504/1
Јегуновце-Орашје, br.07-504/1 {to go donese 27.03.2012
Sovetot na op{tina Tearce na sednica odr`ana Tearcë
na den 27.03.2012 god.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
Këshilli i komunës së Tearcës
op{tina Tearce”.
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.
br.08-504/2
27.03.2012
Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
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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 paragrafi 1 pika
3 të Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/2007 dhe
09/11), marr:

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për caktimin me
prioritet të projektit për ndërtimin e rrugës lokale
Nerasht, lidhje me rrugën regjionale JegunovcOrashë.
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:

1.Shpallet Vendimi për caktimin me prioritet të
projektit për ndërtimin e rrugës lokale Nerasht,
lidhje me rrugën regjionale Jegunovc-Orashë,
nr.07-504/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
27.03.2012.

RE[ENIE

za proglasuvawe na Odlukata za odobruvawe na 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
finansiski sredstva.
nr.08-504/2
1.Se proglasuva Odlukata za odobruvawe na 27.03.2012
Tearcë
finansiska sredstva {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na den
27.03.2012 god.
Komuna e Tearcës
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na Kryetar
Isen Asani d.v.
op{tina Tearce”.
br.nr.08-404/3
27.03.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
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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:

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për ndarjen e mjeteve
financiare.

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na lokalna 1.Shpallet Vendimi për ndarjen e mjeteve
samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, financiare që e solli Këshilli i komunës së
br.05/2002), Sovetot na op{tina Tearce donese: Tearcës në seancën e mbajtur më datë
27.03.2012.

ODLUKA

za odobruvawe na finasiski sredstva.

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

^len 1
Se usvojuva baraweto na Mladinsko Zdru`enie
za cultura, sport i ekologija “8- Korriku”
s.Nepro{teno za pla}awe na finansiski sredstva
od 63.000 denari za odr`uvawe na parkot i
selskite grobi{ta.
Komuna e Tearcës
Kryetar
^len 2
Isen Asani d.v.
Finansiskite sredstva }e se isplatat od Buxetot
na op{tina Tearce.
^len 3
Ova Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na Op{tina
Tearce“.
br.nr.08-404/2
27.03.2012
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
M-r.Idaver Huseini s.r.
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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 Shoqatës Rinore për
kulturë, sport dhe ekologji
“8-Korriku” nga
f.Neproshten për pagesë të mjeteve financiare
prej 63.000 denarë për mirëmbajtjen e parkut
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od dhe varrezave të fshatit.
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben vesnik
na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od Statutot na
Neni 2
op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina Mjetet financiare do të sigurohen nga Buxheti i
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011 ), donesuvam:
komunës së Tearcës.

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

Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.

1.Se proglasuva Одлуката za osloboduvawe
od komunalnite taksi za ureduvawe na
grade`no zejmi{te za izgradba na stambena
ku}a, br.07-404/2 {to ja donese Sovetot na Këshilli i komunës së Tearcës
op{tina Tearce na sednica odr`ana na den Kryetar
27.03.2012 god.
Mr.Idaver Huseini d.v.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

br.nr.08-404/3
27.03.2012
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.

në

str.fq. 38 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

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:

AKTVENDIM
për lirim nga taksat komunale për rregullimin e
tokës ndërtimore.
Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na lokalna
samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, Shpallet Vendimi për lirim nga taksat komunale
br.05/2002), Sovetot na op{tina Tearce na den për rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtimin
27.03.2012 god. i donese:
e shtëpisë së banimit të Abdiraim Veseli nga
f.Odër , nr.07-404/2 që e solli Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur me datë
ODLUKA
27.03.2012.
za osloboduvawe od komunalnite taksi za
ureduvawe na grade`no zejmi{te.
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
^len 1
So ovaa Odluka Abdiraim Veseli od s.Odri se
osloboduva od nadomestokot na komunalnite
taksi za ureduvawe na grade`no zejmi{te za
izgradba na stamben objekt (ku}a).
^len 2
Komuna e Tearcës
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na Kryetar
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina Isen Asani d.v.
Tearce”.

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

str.fq. 39 | Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
27 mart/mars god.vt.2012

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës më datë
27.03.2012 dhe solli:

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

Neni 1
Me këtë Vendim Abdiraim Veseli nga f.Odër
lirohet nga kompenzimi i taksave komunale për
rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtimin e
objektit të banimit (shtëpi).
Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Mr.Idaver Huseini d.v.
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br.08-505/1
27.03.2012
Tearce

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr.3

nr.08-505/1
27.03.2012
Tearcë

Do:

Për:
Ministerstvo za lokalna samouprava
Skopje

Ministrinë e vetëqeverisjes lokale
Shkup

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

Vo prilog Vi se dostavuva ”Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”, br.03/2012 kade se objaveni
aktite {to gi donese Sovetot na op{tina Tearce
na sednicata odr`ana na den 27.03.2012 god.

Në shtojcë Ju dërgojmë ”Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”, nr.03/2012, ku janë
shpallur aktet që i miratoi Këshilli i komunës
së Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
27.03.2012.

So po~it,
Me respekt,

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

