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
vonredna sednica odr`ana na den 31.03.2012
god. donese:

Në bazë të 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 jashtëzakonshme të mbajtur më
datë 31.03.2012 solli:

ODLUKA

VENDIM

za kofinansirawe na proektot za izgradba na
trotoarite vo s.Dobro{te.

për kofinancimin e projektit për ndërtimin e
trotuareve në f.Dobrosht.

^len 1
Neni 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Tearce, Me këtë Vendim Këshilli i komunës së Tearcës
prioritet za realizacija im dava Proektot za prioritet i jep realizimit të projektit për ndërtimin
izgradba na trotoarite vo s.Dobro{te.
e trotuareve në f.Dobrosht.
^len 2
Op{tina Tearce }e u~estvuva so svoite
finansiski sredstva za realizacija na proektot:
-Izgradba na trotoarite vo s.Dobro{te so vkupen
vrednost od 1.000.000,00 denari, kofinansirawe
od op{tinata }e bide 21%, kako partner na
centarot za razvoj na Polo{kiot planski region.

Neni 2
Komuna e Tearcës do të participojë me mjetet
e veta financiare për realizimin e projektit:

-Ndërtimi i trotuarëve në f.Dobrosht kap vlerën
e përgjithshme prej 1.000.000,00 denarë,
ndërsa kofinancimi nga komuna do të jetë
^len 3
21% si partner i qendrës për zhvillim të rajonit
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na planor të Pollogut.
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”.
Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
br.07-533/1
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
31.03.2012
Tearce
nr.07-533/1
Sovetot na op{tina Tearce 31.03.2012
Pretsedava~ Tearcë
Vjosa Miftari s.r.
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryesues
Vjosa Miftari 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 Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
(“Slu`ben
glasnik
na
op{tina
Tearce”, për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e
br.03/2007 i 09/11), 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 09/11), marr:
RE[ENIE
za proglasuvawe na Odluka za kofinansirawe
na proektot za izgradba na trotoarite vo
s.Dobro{te.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për kofinancimin e
projektit për ndërtimin e trotuareve në
f.Dobrosht.

1.Se proglasuva Odlukata za kofinansirawe na
proektot za izgradba na trotoarite vo
s.Dobro{te, br.07-533/1 {to go donese Sovetot
na op{tina Tearce na osumnaeseta sednica
odr`ana na den 31.03.2012 god.
1.Shpallet Vendimi për kofinancimin e projektit
për ndërtimin e trotuareve në f.Dobrosht,
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na nr.07-533/1 që e solli Këshilli i komunës së
op{tina Tearce”.
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
31.03.2012.
br.08-533/2
31.03.2012
Tearce

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

Op{tina Tearce nr.08-533/2
Gradona~alnik 31.03.2012
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
vonredna sednica odr`ana na den 31.03.2012
god. donese:

ODLUKA
za kofinansirawe na proektot za izgradba na
trotoarite vo s.Slatina.

^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Tearce,
prioritet im dava na Proektot za izgradba na
trotoarite vo s.Slatina.
^len 2
Op{tina Tearce }e u~estvuva so svoite
finansiski sredstva za realizacija na proektot:
-Izgradba na trotoarite vo s.Slatina so vkupen
vrednost od 3.226.700,00 denari, }e bide
kofinansirawe od op{tina 21%, kako aplikant kaj
Biroto za regionalen razvoj.

Në bazë të 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 jashtëzakonshme të mbajtur më
datë 31.03.2012 solli:

VENDIM
për kofinancimin e projektit për ndërtimin e
trotuareve në f.Sllatinë.

Neni 1
Me këtë Vendim Këshilli i komunës së Tearcës
prioritet i jep projektit për ndërtimin e
trotuareve në f.Sllatinë.
Neni 2
Komuna e Tearcës do të participojë me mjetet
e veta financiare për realizimin e projektit:

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na -Ndërtimi i trotuarëve në f.Sllatinë, kap vlerën e
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina përgjithshme prej 3.226.700,00 denarë, ndërsa
Tearce”.
kofinancimi nga komuna do të jetë 21 % si
aplikues në Bironë për zhvillim rajonal.
br.07-533/1
31.03.2012
Neni 3
Tearce
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedava~
Vjosa Miftari s.r. nr.07-533/1
31.03.2012
Tearcë
Këshilli i komunës së Tearcës
Kryesues
Vjosa Miftari 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 Odluka za kofinansirawe
na proektot za izgradba na trotoarite vo
s.Slatina.

1.Se proglasuva Odlukata za kofinansirawe na
proektot za izgradba na trotoarite vo s.Slatina,
br.07-534/1 {to go donese Sovetot na op{tina
Tearce na osumnaeseta sednica odr`ana na
den 31.03.2012 god.

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 kofinancimin e
projektit për ndërtimin e trotuareve në
f.Sllatinë.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.
1.Shpallet Vendimi për kofinancimin e projektit
për ndërtimin e trotuareve në f.Sllatinë, nr.07534/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës
br.08-534/2
në seancën e mbajtur me datë 31.03.2012.
31.03.2012
Tearce
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
Op{tina Tearce komunës së Tearcës”.
Gradona~alnik
Isen Asani s.r.
nr.08-534/2
31.03.2012
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
vonredna sednica odr`ana na den 31.03.2012
god. donese:

ODLUKA
za kofinansirawe na proektot za izrabotka na

tehki~ka dokumentacija.

Në bazë të 36 paragrafi 9 pika 7 e Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”,
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në
^len 1
seancën e jashtëzakonshme të mbajtur më
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Tearce, datë 31.03.2012 solli:
prioritet im dava kofinansirawe na proektot za
izrabotka na tehki~ka dokumentacija za
VENDIM
snabduvawe so voda na s.Prce.
për kofinancimin e projektit për përgatitje të
^len 2
Op{tina Tearce }e u~estvuva so svoite
finansiski sredstva za realizacija na proektot:
-Izrabotka na tehki~ka dokumentacija za
snabduvawe so voda na s.Prce so
kofinansirawe od op{tina 11%, kako aplikant kaj
Biroto za regionalen razvoj.

dokumentacionit teknik.

Neni 1
Me këtë Vendim Këshilli i komunës së Tearcës
prioritet i jep kofinancimit të projektit për
përgatitje të dokumentacionit teknik për
furnizim me ujë të f.Përc.

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
Neni 2
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na op{tina Komuna e Tearcës do të participojë me mjetet
Tearce”.
e veta financiare për realizimin e projektit:
br.07-535/1
31.03.2012
Tearce

-Përgatitjes së dokumentacionit teknik për
furnizim me ujë të f.Përc me kofinacim nga
komuna prej 11% si aplikant në Bironë për
zhvillim rajonal.

Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedava~
Neni 3
Vjosa Miftari s.r. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

nr.07-535/1
31.03.2012
Tearcë
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Këshilli i komunës së Tearcës
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben vesnik Kryesues
na R.M.,“, br.05/2002) br.05/2002) i ~len 34 Vjosa Miftari d.v.
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 Odluka za kofinansirawe

na proektot za izrabotka na tehki~ka
dokumentacija.

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,
1.Se proglasuva za kofinansirawe na proektot nr.03/2007 dhe 09/11), marr:
za izrabotka na tehki~ka dokumentacija, br.07535/1 {to go donese Sovetot na op{tina Tearce
na osumnaeseta sednica odr`ana na den
31.03.2012 god.
AKTVENDIM
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

br.08-535/2
31.03.2012
Tearce

për shpalljen e Vendimit për kofinancimin e
projektit për përgatitje të dokumentacionit
teknik.

1.Shpallet Vendimi për kofinancimin e projektit
për përgatitje të dokumentacionit teknik, nr.07535/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën e mbajtur me datë 31.03.2012.

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

nr.08-535/2
31.03.2012
Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani d.v.
Do:
Ministerstvo za lokalna samouprava
Skopje

Predmet:Dostavuvawe na “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

Për:
Ministrinë e vetëqeverisjes lokale
Shkup

Vo prilog Vi se dostavuva ”Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”, br.04/2012 kade se objaveni
aktite {to gi donese Sovetot na op{tina Tearce
na vonredna sednica odr`ana na den
31.03.2012 god.
Lënda:Dërgimi i ”Fletores zyrtare të komunës
së Tearcës”.

So po~it,
Në shtojcë Ju dërgojmë ”Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”, nr.04/2012, ku janë
Op{tina Tearce shpallur aktet që i miratoi Këshilli i komunës së
Gradona~alnik Tearcës në mbledhjen e jashtëzakonshme të
Isen Asani mbajtur më 31.03.2012.

Me respekt,

Komuna e Tearcës
Kryetar
Isen Asani

