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Vrz osnava na ~len 32 stav 2 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM.”, br.05/2002) i ~len 9 od
Delovnikot na sovetot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.04/05), Sovetot na op{tina Tearce, na
konstitutivna sednica odr`ana na den
16.11.2021 godina, donese:

O D L U K A
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Verifikacionata komisija za
verifikacija na mandatite na ~lenovite
na Sovetot na op{tina Tearce.

^len 1
 Za pretsedatel i ~lenovi na
verifikacionata komisija za
verifikacija na mandatite na ~lenovite
na Sovetot na op{tina Tearce, se
izbirat:

- Genc Misimi - pretsedatel
- Gzim Azemi - ~len
- Metin Useini - ~len.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto i }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce".

br.13-1445/1
16.11.2021
   Tearce

                             Sovet na op{tina Tearce
                                         Predsedava~

Imer Imeri s.r.

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 i Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM.”,
nr.05/2002) dhe nenit 9 të Rregullores së
Këshillit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.04/05),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën
konstitutive të mbajtur më  16.11.2021, solli:

V E N D I M
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit verifikues për verifikimin e mandatit
të anëtarëve të Këshillit të komunës së
Tearcës.

Neni 1
Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit
verifikues për verifikimin e mandatit të
anëtarëve të Këshillit të komunës së Tearcës,
zgjidhen:

- Genc Misimi - kryetar
- Gzim Azemi - anëtarë
- Metin Useini - anëtarë.

Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e miratimit dhe
do të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës
së Tearcës“.

nr.13-1445/1
16.11.2021
   Tearcë

Këshilli  i  komunës së Tearcës
Kryesues
Imer Imeri d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik  na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata za izbor na

pretsedatel i ~lenovi na
Verifikacionata komisija.

Se objavuva Odlukata za  izbor na
pretsedatel i ~lenovi na
Verifikacionata komisija za
verifikacija na mandatite na ~lenovite
na Sovetot na op{tina Tearce, br.13-
1445/1 {to go donese Sovetot na op{tina
Tearce na konstitutivna sednica odr`ana
na den 16.11.2021  god.

br.08-1445/2
16.11.2021
Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011 dhe
05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e

kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit verifikues.

Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe
anëtarëve të Komisionit verifikues për
verifikimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit të
komunës së Tearcës, nr.13-1445/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën
konstitutive të mbajtur me datë 16.11.2021.

nr.08-1445/2
16.11.2021
Tearcë

Komuna e  Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.
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Vrz osnova na ~len 36 i 62 od Zakonot na
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM br.05/2002), ~len 7 od Delovnikot
na sovetot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.04/05) i
Izve{tajot na verifikacionata komisija
so predlogot za verifikacija na
mandatite, Sovetot na op{tina Tearce na
konstitutivna sednica odr`ana na den
16.11.2021 god. donese:

O D L U K A
za verifikacija na mandatite na

~lenovite na Sovetot na op{tina Tearce.

^len 1
Se verificira mandatot na ~lenovite na
Sovetot na  op{tina Tearce, i toa:

1.Besnik Osmani
2.Genc Misimi
3.\uљten ]azimi
4.Festim Eљmazi
5.Erzen Eљezi
6.Vaљmira Selimi
7.Rifad Mustafi
8.Arian Hakiki
9.Arjeta [asivari
10.Gzim Azemi
11.Valon Idrizi
12.Oliver Georgievski
13.Metin Useini
14.Imer Imeri
15.Sezgin [erifi
16.Il~o Tofilovski
17.Amet Ziberi
18.Rami Selmani
19.Nesrine ]azimi

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto i }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce".

br.13-1446/1
16.11.2021
  Tearce

Sovetot na op{tina Tearce
                                 Pretsedava~

Imer Imeri s.r.

Në bazë të nenit 36 dhe 62 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002), nenit 7 të Rregullores së Këshillit
të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës, nr.04/05) dhe Raportit të
komisionit  verifikues me propozimin  për
verifikimin  e mandateve, Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën konstitutive të mbajtur më
16.11.2021, solli:

V E N D I M
për verifikimin e mandateve të anëtarëve të

Këshillit të komunës së Tearcës.

Neni 1
Verifikohet mandati i anëtarëve të Këshillit të
komunës së Tearcës, dhe atë:

1.Besnik Osmani
2.Genc Misimi
3.Gjulten Qazimi
4.Festim Elmazi
5.Erzen Elezi
6.Valmira Selimi
7.Rijad Mustafi
8.Arian Hakiki
9.Arjeta Shasivari
10.Gzim Azemi
11.Valon Idrizi
12.Oliver Georgievski
13.Metin Useini
14.Imer Imeri
15.Sezgin Sherifi
16.Ilço Tofilovski
17.Amet Ziberi
18.Rami Selmani
19.Nesrine Qazimi

Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e miratimit dhe
do të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës
së Tearcës“.

nr.13-1446/1
16.11.2021
   Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryesues
Imer Imeri d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik  na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata za
verifikacija na mandatite na ~lenovite
na Sovetot na op{tina Tearce.

Se objavuva Odlukata za verifikacija na
mandatite na ~lenovite na Sovetot na
op{tina Tearce, br.13-1446/1 {to go
donese Sovetot na op{tina Tearce na
konstitutivna  sednica odr`ana na den
16.11.2021  god.

br.08-1446/2
16.11.2021
   Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011
dhe 05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për verifikimin e
mandateve të anëtarëve të Këshillit të komunës
së Tearcës.

Shpallet Vendimi për verifikimin e mandateve të
anëtarëve të Këshillit të komunës së Tearcës,
nr.13-1446/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën konstitutive të mbajtur me
datë 16.11.2021.

nr.08-1446/2
16.11.2021
    Tearcë

Komuna e  Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.
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Vrz osnova na ~len 32 stav 2 od Zakonot
za lokalnata samouprava (“Slu`ben
vesnik na RM.”, br.05/2002) i ~len 17 od
Delovnikot na sovetot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.04/05),  Sovetot na op{ina Tearce, na
konstitutivna sednica odr`ana na den
16.11.2021 godina, donese:

O D L U K A
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Kandidacionata komisija za predlog na
kandidat za pretsedatel na Sovetot na
op{tina Tearce.

^len 1
Za pretsedatel i ~lenovi na
Kandidacionata komisija za predlog na
kandidat za pretsedatel na Sovetot na
op{tina Tearce, se izbirat:

- Erzen Eљezi - pretsedatel
- \uљten ]azimi - ~len
- Oliver Georgievski - ~len
- Rami Selmani - ~len
- Sezgin [erifi - ~len.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto i }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce".

br.13-1447/1
16.11.2021
   Tearce

                         Sovetot na op{tina Tearce
                                       Predsedava~

Imer Imeri s.r.

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 i Ligjit mbi
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM.”,
nr.05/2002) dhe nenit 17 të Rregullores së
këshillit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.04/05),
Këshilli i komunës së Tearcës, në seancën
konstitutive të mbajtur më 16.11.2021, solli:

V E N D I M
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
komisionit Kandidues për propozimin e
kandidatit për kryetar të Këshillit të komunës
së Tearcës.

Neni 1
Për kryetar dhe anëtarë të komisionit
Kandidues për propozimin e kandidatit për
kryetar të Këshillit të komunës së Tearcës,
zgjidhen:

- Erzen Elezi - kryetar
- Gjulten Qazimi - anëtare
- Oliver Georgievski - anëtarë
- Rami Selmani - anëtarë
- Sezgin Sherifi - anëtarë.

Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e miratimit dhe
do të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës
së Tearcës“.

nr.13-1447/1
16.11.2021
Tearcë

Këshilli i  komunës së Tearcës
Kryesues
Imer Imeri d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik  na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata za izbor na

pretsedatel i ~lenovi na Kandidacionata
komisija.

Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Kandidacionata
komisija za predlog na kandidat za
pretsedatel na Sovetot na op{tina
Tearce, br.13-1447/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na
konstitutivna sednicata odr`ana na den
16.11.2021  god.

br.08-1447/2
16.11.2021
  Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011 dhe
05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për  zgjedhjen e

kryetarit dhe anëtarëve të komisionit
Kandidues.

Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe
anëtarëve të komisionit Kandidues për
propozimin e kandidatit për kryetar të Këshillit
të komunës së Tearcës, nr.13-1447/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën
konstitutive të mbajtur me datë 16.11.2021.

nr.08-1447/2
16.11.2021
   Tearcë

Komuna e  Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.
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Vrz osnova na ~len 47 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM”, br.05/2002) i ~len 16 od Delovnikot
na sovetot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.04/05),
Sovetot na op{ina Tearce, na
konstitutivna sednica odr`ana na den
16.11.2021 godina, donese:

O D L U K A
za izbor na pretsedatel na Sovetot na

op{tina Tearce.

^len 1
Za Pretsedatel na Sovetot na op{tina
Tearce se izbira Besnik Osmani,
започнувајќи од 16.11.2021 година.

^len 2
Mandatot na pretsedatelot na Sovetot na
op{tina Tearce }e trae ~etiri godini.

^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
donesuvaweto i }e se objavi vo "Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce".

br.13-1448/1
16.11.2021
     Tearce

                          Sovet  na op{tina Tearce
                                  Predsedava~

Imer Imeri s.r.

Në bazë të nenit 47 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
nenit 16 të Rregullores së këshillit të komunës
së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës”, nr.04/05), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën konstitutive të mbajtur më
16.11.2021, mori:

V E N D I M
për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të

komunës së Tearcës.

Neni 1
Për Kryetar të Këshillit të komunës së Tearcës
zgjedhet Besnik Osmani, duke filluar nga
16.11.2021.

Neni  2
Mandati i kryetarit të Këshillit të komunës së
Tearcës do të zgjasë katër vjet.

Neni  3
Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e miratimit dhe
do të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës
së Tearcës“.

nr.13-1448/1
16.11.2021
   Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryesues
Imer Imeri d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik  na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata za izbor na
pretsedatel na Sovetot na op{tina
Tearce.

Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel na Sovetot na op{tina
Tearce, br.13-1448/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na
konstitutivna sednica odr`ana na den
16.11.2021  god.

br.08-1448/2
16.11.2021
  Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011 dhe
05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
kryetarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit të
Këshillit të komunës së Tearcës nr.13-1448/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën konstitutive të mbajtur me datë
16.11.2021.

nr.08-1448/2
16.11.2021
   Tearcë

Komuna e Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.
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Vrz osnova na ~len 29, stav 1 od Zakonot
za semejstvoto („Службен весник на
Република Македонија”, брoj 80/1992,
9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10,
156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и
150/15 i „Службен весник на РSМ”,
бр.53/2021) i ~len 36, to~ka 15 od Zakonot
za lokalna  samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
Tearce na konstitutivna sednica
odr`ana na den 16.11.2021 godina, donese:

O D L U K A
za opredeluvawe na sovetnici ovlasteni

za sklu~uvawe na brakovi.

^len 1
So ovaa odluka se opredeluvat sovetnici
od Sovetot na op{tina Tearce ovlasteni
za sklu~uvawe na brakovi na podra~jeto
na op{tina Tearce.

^len 2
Ovlasteni sovetnici za sklu~uvawe na
brakovi vo Mesnanata kancalarija
s.Tearce, Mesnata kancalarija
s.Nepro{teno i Mesnata kancalarija
s.Vratnica  se:

1.Besnik Osmani
2.Genc Misimi
3.\uљten ]azimi
4.Festim Eљmazi
5.Erzen Eљezi
6.Vaљmira Selimi
7.Rifad Mustafi
8.Arian Hakiki
9.Arjeta [asivari
10.Gzim Azemi
11.Valon Idrizi
12.Oliver Georgievski
13.Metin Useini
14.Imer Imeri
15.Sezgin [erifi
16.Il~o Tofilovski
17.Amet Ziberi
18.Rami Selmani
19.Nesrine ]azimi

Në bazë të nenit 29, paragrafit 1 të Ligjit për
familjen (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.80/1992,
9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10,
156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15
dhe 150/15 dhe “Gazeta zyrtare e RMV”,
nr.53/2021) dhe të nenit 36, pikës 15 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
RM”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën konstitutive të mbajtur më
16.11.2021, solli:

V E N D I M
për caktimin e këshilltarëve të autorizuar për

lidhjen e martesave.

Neni 1
Me këtë vendim caktohen këshilltarët e
Këshillit të komunës së Tearcës të autorizuar
për lidhjen e martesave në territorin e
komunës së Tearcës.

Neni 2
Këshilltarë të autorizuar për lidhjen e
martesave në Zyrën e vendit në f.Tearcë,
zyrën e vendit në f.Nepreshten dhe zyrën e
vendit në f.Vratnicë  janë:

1.Besnik Osmani
2.Genc Misimi
3.Gjulten Qazimi
4.Festim Elmazi
5.Erzen Elezi
6.Valmira Selimi
7.Rijad Mustafi
8.Arian Hakiki
9.Arjeta Shasivari
10.Gzim Azemi
11.Valon Idrizi
12.Oliver Georgievski
13.Metin Useini
14.Imer Imeri
15.Sezgin Sherifi
16.Ilço Tofilovski
17.Amet Ziberi
18.Rami Selmani
19.Nesrine Qazimi
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^len 3
Strankata }e se opredeli koi od
sovetnicite }e se anga`ira za
sklu~uvawe na brakot.

       ^len 4
Ovaa odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”.

br.13-1449/1
16.11.2021
  Tearce

Sovet na op{tina Tearce
                               Pretsedatel

Besnik Osmani s.r.

Neni 3
Palët vetë do të pëcaktohen cili prej
këshilltrarëve do të angazhohet për lidhjen e
martesës.

Neni 4
Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

nr.13-1449/1
16.11.2021
   Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Besnik Osmani d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata za
opredeluvawe na sovetnici ovlasteni za
sklu~uvawe na brakovi.

Se objavuva Odlukata za opredeluvawe na
sovetnici ovlasteni za sklu~uvawe na
brakovi br.13-1449/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na
konstitutivnata sednica odr`ana na den
16.11.2021  god.

br.08-1449/2
16.11.2021
  Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011 dhe
05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për caktimin e
këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e
martesave.

Shpallet Vendimi për caktimin e këshilltarëve të
autorizuar për lidhjen e martesave nr.13-1449/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën konsitutive të mbajtur me datë
16.11.2021.

nr.08-1449/2
16.11.2021
   Tearcë

Komuna e  Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.
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Vrz osnova na ~len 32, stav 2 od Zakonot
za lokalnata samouprava, (“Slu`ben
vesnik na RM”, br.05/02) i ~len 23 od
Delovnikot na Sovetot na op{tina
Tearce, (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.04/05), Sovetot na op{ina
Tearce, na sednicata odr`ana na den
16.11.2021 godina, donese:

O D L U K A
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata na mandatni pra{awa, izbori
i imenuvawa.

^len 1
Za pretsedatel i ~lenovi na Komisijata
za mandatni pra{awa, izbori i
imenuvawa na  Sovetot na Op{tima
Tearce, se izbirat:

- Festim Eљmazi - pretsedatel
- Vaљmira Selimi - ~len
- Imer Imeri - ~len
- Il~o Tofilovski - ~len
- Nesrine ]azimi - ~len.

^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce".

br.13-1450/1
16.11.2021
   Tearce

                         Sovetot na op{tina Tearce
                                 Predsedatel

Besnik Osmani s.r.

Në bazë të nenit 32, paragrafi 2 i Ligjit mbi
vetëqeverisje lokale, (“Gazeta zyrtare e RM.”,
nr.05/02) dhe nenit 23 të Rregullores së
Këshillit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.04/05),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më 16.11.2021, solli:

V E N D I M
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për çështje mandatore, zgjedhje
dhe emërime.

Neni 1
Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime të
Këshillit të komunës së Tearcës, zgjidhen:

- Festim Elmazi - kryetar
- Valmira Selimi - anëtare
- Imer Imeri - anëtarë
- Ilço Tofilovski - anëtarë
- Nesrine Qazimi - anëtare.

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

nr.13-1450/1
16.11.2021
  Tearcë

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Besnik Osmani d.v.
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprva (“Slu`ben
vesnik  na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007,
09/2011 i 05/2021), donesuvam:

R E [ E N I E
za objavuvawe na Odlukata izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata na
mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa.

Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata na
mandatni pra{awa, izbori i imenuvawa
br.13-1450/1 {to go donese Sovetot na
op{tina Tearce na konstitutivna
sednica odr`ana na den 16.11.2021  god.

br.08-1450/2
16.11.2021
Tearce

Op{tina Tearce
Gradona~alnik

Nuhi Neziri s.r.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“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, 09/2011
dhe 05/2021), marr:

A K T V E N D I M
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime.

Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe
anëtarëve të Komisionit për çështje
mandatore, zgjedhje dhe emërime nr.13-
1450/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën konstitutive të mbajtur me datë
16.11.2021.

nr.08-1450/2
16.11.2021
Tearcë

Komuna e  Tearcës
Kryetar
Nuhi Neziri d.v.


