| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M.”, br.05/2002) i ~len 53 od Zakonot
za osnovno obrazovanie (“Slu`ben glasnik
na RSM”, br.161/19), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
31.08.2020 god. dava:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
nenit 53 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta
zyrtare e RMV”, nr.161/19), Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur më
31.08.2020 jep:

SOGLASNOST

PËLQIM

1.Sovetot na оp{tina Tearce dava 1.Këshilli i komunës së Tearcës jep Pëlqim për
Soglasnost za formirawe na paralelki so formimin e paraleleve me numër më të vogël
pomal broj od 20 u~enici.
se 20 nxënës.
2.Soglasnosta se dava za OOU “E}rem
^abej” s.Slatina; OOU “Kiril Pej~inovi}”
s.Tearce; OOU “Asdreni” s.Glo|i, OOU
“Faik Konica” s.Dobro{te i OOU “Ismail
]emali” s.Nera{te.

2.Pëlqimi jepet për SHFK “Eqrem Çabej”
f.Sllatinë; SHFK “Kiril Pejçinoviq” f.Tearcë;
SHFK “Asdreni” f.Gllogjë, SHFK “Faik Konica”
f.Dobrosht dhe SHFK ”Ismail Qemali”
f.Nerasht.

3.Ovoj Soglasnost vleguva na sila vo 3.Ky Pëlqim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
osmiot den od denot na objavuvawe vo shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”.
Tearcës”.
br.13-1013/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1013/1
31.08.2020
Tearcë

Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07 i
09/11), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe 09/11),
marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Soglasnosta za për shpalljen e Pëlqimit për formimin e
formirawe na paralelki so pomal broj od paraleleve me numër më të vogël se 20
nxënës.
20 u~enici.

1.Se
proglasuva
Soglasnosta
za
formirawe na paralelki so pomal broj od
20 u~enici, br.13-1013/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 31.08.2020.

1.Shpallet Pëlqimi për formimin e paraleleve
me numër më të vogël se 20 nxënës, nr.131013/1 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën e mbajtur më 31.08.2020.

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

br.08-1013/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1013/2
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 1 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na R.M.“, br.05/2002), Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na den
31.08.2020 godina usvojuva:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit për
vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e R.M.”,
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në
mbledhjen e mbajtur më 31.08.2020 miratoi:

IZVE[TAJ

RAPORT

za realizacija na programata za javno
osvetluvawe za 2019 god.

për realizimin e programës për ndriçim publik për
vitin 2019.

Op{tina Tearce se zalaga{e Programata za
javno osvetluvawe za 2019 godina.
So finansiskite sredstva od komunalnata
taksa {to gra|anite gi pla}at postignuvavme
da go naplatuvame potro{enata elektri~na
energija za ovaa oblasta i izgradba na mre`a
za uli~no osvetluvawe na trotoarot pokraj
regionalniot pat Tetovo-Ja`ince.

Komuna e Tearcës është angazhuar për realizimin
e Programës për ndriçim publik për vitin 2019.
Me mjetet financiare të grumbulluara nga pagesa e
taksës komunale nga qytetarët arritëm t’i paguajmë
faturat e rrymës së harxhuar për këtë destinim dhe
të bëjmë investime në ndërtim të rrjetit të ndriçimit
publik në trotoarin përreth rrugës regjionale
Tetovë-Jazhincë.

Za otstranuvawe na nastanatite defekti i Për evitimin e defekteve si dhe mirëmbajtjen në
odr`uvawe vo funksionalna sostojba na gjendje funksionale të ndriçimit publik, janë ndarë
uli~no osvetluvawe se dodeleni finansiski mjete financiare edhe nga Buxheti i komunës.
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 i 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 gra|ani, i odobreni od op{tinata.
Vkupniot prihod od komunalnata taksa za
2019 god. iznesuva 11,830,447,00 den.
Obvrskite sprema ESM-EVN za potro{ena
elektri~na energija za 2019 god. iznesuva
322,448,00 den.
Isplatena potro{ena elektri~na energija za
uli~no osvetluvawe vo iznos od 2,587,920,00
denari.
Ovoj Izve{taj vleguva na sila vo osmiot den
od denot na objavuvawe vo “Slu`ben glasnik
na op{tina Tearce”.
br.nr.13-1014/1
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce
Pretsedatel
Fexri Selmani s.r.

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 riparimin e
armaturave ekzistuese janë konsultuar edhe
përfaqësuesit e bashkësive lokale.
Komuna ka angazhuar punëtorë profesional me
kontratë në vepër për mirëmbajtje efikase të
ndriçimit publik dhe gjendje funksionale të të gjithë
trafostacioneve, dhe këto intervenime janë bërë
me kërkesë nga përfaqësues të bashkësive lokale
dhe qytetarë, dhe të miratuara nga komuna.
Të ardhurat e përgjithshme nga taksa komunale
për vitin 2019 janë 11,830,447,00 den.
Obligimet ndaj EEM-EVN-së për energjinë
elektrike të shpenzuar për vitin 2019 janë
322.488,00 den.
Energjia e shpenzuar elektrike për ndriçimin publik
e paguar është 2,587,920,00 denarë.
Ky Raport hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.

Këshilli i komunës së Tearcës
Kryetar
Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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 31.08.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës”, nr.03/2007 dhe 09/2011),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më 31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za realizacija na Programata za javno
osvetluvawe za 2019 god.

për realizimin e Programës për ndriçim publik për
vitin 2019.

1.Se usvojuva Zaklu~okot za realizacija 1.Miratohet Përfundimi për realizimin e
na Programata za javno osvetluvawe za Programës për ndriçim publik për vitin 2019.
2019 god.
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila osmiot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e tetë nga
den od denot na objavuvawe vo “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.nr.13-1014/2
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07 i
09/11), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe 09/11),
marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Izve{tajot za
realizacija na programata za javno
osvetluvawe za 2019 god.

për shpalljen e Raportit për realizimin e
programës për ndriçim publik për vitin 2019.

1.Se proglasuva Izve{tajot za realizacija
na Programata za javno osvetluvawe za
2019 god, br.13-1014/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 31.08.2020.

1.Shpallet Raporti për realizimin e Programës
për ndriçim publik për vitin 2019, nr.13-1014/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 31.08.2020.

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

br.08-1014/3
31.08.2020
Tearce

nr.08-1014/3
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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 31.08.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisjen
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës”, nr.03/2007 dhe 09/2011),
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më 31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za usvojuvawe na Izve{tajot za prethodna
analiza za osnovnite elementi na
proektot za vospostavuvawe na JPP za
modernizacija, odr`uvawe, upravuvawe i
razvoj na javnoto osvetluvawe vo op{tina
Tearce.

për miratimin e Raportit për analizë paraprake
për elementet themelore të projektit për
vendosjen e PPP për modernizimin, hartimin,
menaxhimin dhe zhvillimin e ndricimit publik në
komunën e Tearcës.

1.Se usvojuva Izve{tajot za prethodna
analiza za osnovnite elementi na
proektot za vospostavuvawe na JPP za
modernizacija, odr`uvawe, upravuvawe i
razvoj na javnoto osvetluvawe vo op{tina
Tearce.

1.Miratohet Raporti për analizë paraprake për
elementet themelore të projektit për vendosjen
e
PPP
për
modernizimin,
hartimin,
menaxhimin dhe zhvillimin e ndricimit publik në
komunën e Tearcës.

2.Gradona~alnikot da
pristapi kon
izrabotka
na
fizibiliti
studijata
soglasno Uredbata i anga`irawe na
konsultanti za izrabotka na feziliti
studija.

2.Kryetari i komunës të filloj përgatitjen e
studimit të fizibilitetit në pajtim me Dekretin
dhe angazhimin e konsultantit për përgatitjen e
studimit të fezibilitetit.

3.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila osmiot 3.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e tetë nga
den od denot na objavuvawe vo “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.nr.13-1015/2
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07 i
09/11), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe 09/11),
marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Zaklu~okot za
usvojuvawe na Izve{tajot za prethodna
analiza za osnovnite elementi na
proektot za vospostavuvawe na JPP za
modernizacija, odr`uvawe, upravuvawe i
razvoj na javnoto osvetluvawe vo op{tina
Tearce.

për shpalljen e Përfundimit për miratimin e
Raportit për analizë paraprake për elementet
themelore të projektit për vendosjen e PPP për
modernizimin, hartimin, menaxhimin dhe
zhvillimin e ndricimit publik në komunën e
Tearcës.

1.Se proglasuva Zaklu~okot za usvojuvawe
na Izve{tajot za prethodna analiza za
osnovnite elementi na proektot za
vospostavuvawe na JPP za modernizacija,
odr`uvawe, upravuvawe i razvoj na
javnoto osvetluvawe vo op{tina Tearce,
br.13-1015/2 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednicata odr`ana na
den 31.08.2020.

1.Shpallet Përfundimi për miratimin e Raportit
për analizë paraprake për elementet themelore
të projektit për vendosjen e PPP për
modernizimin, hartimin, menaxhimin dhe
zhvillimin e ndricimit publik në komunën e
Tearcës, nr.13-1015/2 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 31.08.2020.

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

br.08-1015/3
31.08.2020
Tearce

nr.08-1015/3
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Врз основа на член 22, став (1), точка 1 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ“, бр.05/02 год.), член 12, став
1, алинеа 7 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/11,
54/11, 155/12, 3/13, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15,129/15 и 190/17) и член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник на
РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15),
Советот на општина Теарце на седница
одржана на 31.08.2020, донесе:

Në bazë të nenit 22, paragrafi (1), pika 1 të
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare
e R.M.”, nr.05/02), nenit 12, paragrafi 1, alineja
7 të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara
pa leje (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr. 23/11 dhe
nr.54/2011, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15 dhe 190/17) dhe nenit
2 të Rregullores për standardet për inkorporim
të objektit pa leje në dokumentacioni urbanistik
planor (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.56/11,
162/12, 95/13, 109/14 dhe 64/15), Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 31.08.2020 solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за вклопување на бесправно изграден
објект во урбанистичко-планска
документација.

për inkorporimin e objektit të ndërtuar pa leje
në dokumentacionin e planit urbanistik.

Член 1
Со ова Одлука се врши усогласување на
намената на бесправно изграден објект,
која што не е во согласност со намената на
земјиштето
потврдена
во
постојната
урбанистичко-планска документација: (Општ
Акт за с.Слатина-Одлука бр.07-375/ од
06.07.2005 г.)

Neni 1
Me këtë Vendim bëhet përputhshmëria e
destinimit të objektit të ndërtuar pa leje, i cili
nuk është në pajtim me destinimin e tokës të
definuar në dokumentacionin e planit
urbanistik: Plani i përgjithshëm për f.SllatinëVendimi nr. 07-375/1 nga data 06.07.2005).

Член 2
Од увид на лице место утвредена е
следната состојба на бесправниот објект:
-деловен објект, чија намена не е во
согласност со намената на земјиштето на
која е изграден објект во важечката
урбанистичка документација е предвидено
пат.
Член 3
-Со изменување и дополнување на
Урбанистички план за село за с.Слатино,
овој објект ќе се вклопува во тој
урбанистички план.

Neni 2
Nga kqyrja në vend ngjarje u konstatua kjo
gjendje e objektit të paligjshëm:
-оbjekt afarist, destinimi i të cilit nuk është në
përputhshmëri me destinimin e tokës ku është
ndërtuar objekti në dokumentacionin urbanistik
në fuqi dhe është paraparë si rrugë.

-Инвеститор на објектот е Флорим Ибраими
од с.Слатино.
-Локацијата на објектот е на за КП бр.1135,
1136, 1134 KO Слатино.

-Investitor i objektit është Florim Ibraimi nga
f.Sllatinë.
-Lokacioni i objektit është nr.1135, 1136, 1134
KK Sllatinë.

Neni 3
-Me ndryshimin dhe plotësimin e Planit
urbanistik për fshat për f.Sllatinë ky objekt do
të inkorporohet në atë plan urbanistik.

Член 4
Neni 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
8

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

od denot na objavuvawe vo “Slu`ben shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.nr.13-1024/1
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.“, br.05/2002) i ~len 34 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07 i
09/11), donesuvam:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të Statutit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe 09/11),
marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

për shpalljen e Vendimit për inkorporimin e
za proglasuvawe na Odluka за вклопување
на
бесправно
изграден
објект
во objektit të ndërtuar pa leje në dokumentacionin
e planit urbanistik
урбанистичко-планска документација

1.Se proglasuva Odluka за вклопување на
бесправно изграден објект во урбанистичкопланска документација, br.13-1024/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednicata odr`ana na den 31.08.2020.

1.Shpallet Vendimi për inkorporimin e objektit
të ndërtuar pa leje në dokumentacionin e planit
urbanistik, nr.13-1024/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 31.08.2020.

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

br.08-1024/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1024/2
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 3/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15 и 31/16) и член 2 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на Р.М“,
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15),
Советот на oпштина Теарце, на седницата
одржана на 31.08.2020 година, донесе:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 4 paragrafi 1 nga Ligji për
veprim me objektet e ndërtuara pa leje
(“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr. 23/11 dhe
nr.54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16)
dhe nenit 2 të Rregullores për standardet për
inkorporim
të
objektit
pa
leje
në
dokumentacioni urbanistik planor (“Gazeta
zyrtare e RM”, nr.56/11, 162/12, 95/13, 109/14
dhe 64/15), Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 31.08.2020 solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за
изработка
проширување на планскиот
опфат за КП бр.1751/3 и 1753/2 КО
Доброште.

për përcaktimin e nevojës për miratimin e
dokumentacionit për planifikim urbanistik për
zgjerimin e hapësirës së planifikimit për PK
nr.1751/3 dhe 1753/2 KK Dobrosht.

Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за
изработка проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект,
кој се наоѓа на КП бр.1751/3 и 1753/2 КО
Доброште, изградено од Зелфи Мухареми
од Нераште.

Neni 1
Vërtetohet
mundësia
për
sjelljen
e
dokumentacionit për planifikim urbanistik për
përpunim/zgjërim të hapësirës së planifikimit
dhe inkorporimin e objektit të ndërtuar pa leje,
e cila gjendet në PK nr.1751/3 dhe 1753/2 KK
Dobrosht, ndërtuar nga Zelfi Muharemi nga
Nerasht.

Neni 2
Член 2
Оваа Одлука vleguva vo sila osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
od denot na objavuvawe vo “Slu`ben shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.13-956/2
31.08.2020
Tearce

nr.13-956/2
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Феџри Селмани с.р. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

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

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvањe na Odluka за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска
документација
за
изработка
проширување на планскиот опфат за КП
бр.1751/3 и 1753/2 КО Доброште.

për shpalljen e Vendimit për përcaktimin e
nevojës për miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e hapësirës
së planifikimit për PK nr.1751/3 dhe 1753/2 KK
Dobrosht.

1.Se proglasuva на Odluka за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска
документација
за
изработка
проширување на планскиот опфат за КП
бр.1751/3 и 1753/2 КО Доброште, br.13956/2 {to ja donese Sovetot na op{tina
Tearce na sostanokot odr`an na den
31.08.2020.

Shpallet Vendimi për përcaktimin e nevojës
për miratimin e dokumentacionit për planifikim
urbanistik për zgjerimin e hapësirës së
planifikimit për PK nr.1751/3 dhe 1753/2 KK
Dobrosht, nr.13-956/2 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-956/3
31.08.2020
Tearce

nr.08-956/3
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 3/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15 и 31/16) и член 2 од Правилникот за

стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Службен весник на Р.М“,
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14 и 64/15),
Советот на oпштина Теарце, на седницата
одржана на 31.08.2020 година, донесе:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 4 paragrafi 1 nga Ligji për
veprim me objektet e ndërtuara pa leje
(“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr. 23/11 dhe
nr.54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14,
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 dhe 31/16)
dhe nenit 2 të Rregullores për standardet për
inkorporim
të
objektit
pa
leje
në
dokumentacioni urbanistik planor (“Gazeta
zyrtare e RM”, nr.56/11, 162/12, 95/13, 109/14
dhe 64/15), Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 31.08.2020 solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за
изработка проширување на планскиот
опфат за КП бр.74 КО Јелошник.

për përcaktimin e nevojës për miratimin e
dokumentacionit për planifikim urbanistik për
zgjerimin e hapësirës së planifikimit për PK
nr.74 KK Jelloshnik.

Член 1
Се утврдува потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за
изработка проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправниот објект,
викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр.74 КО
Јелошник, сопственик Исреф Мусај од
с.Глоѓи.

Neni 1
Vërtetohet
mundësia
për
sjelljen
e
dokumentacionit për planifikim urbanistik për
përpunim/zgjërim të hapësirës së planifikimit
dhe inkorporimin e objektit të ndërtuar pa leje,
vikend shtëpizë e cila gjendet në PK nr.74 KK
Jelloshnik, pronar Isref Musaj nga f.Gllogjë.

Neni 2
Член 2
Оваа Одлука vleguva vo sila osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
od denot na objavuvawe vo “Slu`ben shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.13-977/2
31.08.2020
Tearce

nr.13-977/2
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Феџри Селмани с.р. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

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

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvањe na Odluka за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска
документација
за
изработка
проширување на планскиот опфат за КП
бр.74 КО Јелошник.

për shpalljen e Vendimit për përcaktimin e
nevojës për miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e hapësirës
së planifikimit për PK nr.74 KK Jelloshnik.

1.Se proglasuva на Odluka за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко
планска
документација
за
изработка
проширување на планскиот опфат за КП
бр.74 КО Јелошник, br.13-977/2 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 31.08.2020.

Shpallet Vendimi për përcaktimin e nevojës
për miratimin e dokumentacionit për planifikim
urbanistik për zgjerimin e hapësirës së
planifikimit për PK nr.74 KK Jelloshnik, nr.13977/2 që e solli Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën e mbajtur me datë 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-977/3
31.08.2020
Tearce

nr.08-977/3
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
Tearce
na
sednicata
odr`ana
na
31.08.2020 godina donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e
mbajtur më 31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za odbivawe na baraweto.

për refuzimin e kërkesës.

1.Se odbiva baraweto podneseno od
strana na Komisijata za utvrduvawe na
praven status na bespravno izgradeni
objekti, br.13-758/1 od 06.07.2020 godina
za усогласување на намената на бесправно
изградени објекти, изградено на КП
бр.1661/2 и 2261/1 KO Непроштено, која
што не е во согласност со намената на
земјиштето
потврдена
во
постојниот
урбанистички план.

1.Refuzohet kërkesa е parashtruar nga
Komisioni për vërtetimin e statusit juridik të
objekteve të ndërtuara pa leje, nr.13-758/1 nga
data 06.07.2020 për përputhshmërinë e
destinimit të objekteve të ndërtuara pa leje,
ndërtuar në PK nr.1661/2 dhe 2261/1 KK
Neproshten, i cili objekt nuk është në pajtim
me destinimin e tokës të definuar në planin
urbanistik.

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1016/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1016/1
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na
R.M.”,
br.05/2002),
Gradona~alnikot na op{tina Tearce
donesuva:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002, Kryetari i komunës së
Tearcës morri:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Zaklu~okot za odbivawe
na baraweto.

për shpalljen e Përfundimit për refuzimin e
kërkesës.

1.Se Objavuva Zaklu~okot za odbivawe na
baraweto, br.13-1016/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 31.08.2020 god.

1.Shpallet Përfundimi për refuzimin e
kërkesës, nr.13-1016/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1016/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1016/2
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
Tearce
na
sednicata
odr`ana
na
31.08.2020 godina donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e
mbajtur më 31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za odbivawe na baraweto.

për refuzimin e kërkesës.

1.Se odbiva baraweto podneseno od
strana na Komisijata za utvrduvawe na
praven status na bespravno izgradeni
objekti, br.13-781/1 od 09.07.2020 godina
za utvrduvawe na praven status бесправно
изграден објект, викенд куќа, изградено на
КП бр.14/1 KO Теарце (вон градежен реон).

1.Refuzohet kërkesa е parashtruar nga
Komisioni për vërtetimin e statusit juridik të
objekteve të ndërtuara pa leje, nr.13-781/1 nga
data 09.07.2020 për vërtetimin e statusit juridik
të objektit të ndërtuar pa leje, vikend shtëpi,
ndërtuar në PK nr.14/1 KK Tearcë (jashtë
rajonit ndërtimor).

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1017/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1017/1
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na
R.M.”,
br.05/2002),
Gradona~alnikot na op{tina Tearce
donesuva:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002, Kryetari i komunës së
Tearcës, morri:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Zaklu~okot za odbivawe
na baraweto.

për shpalljen e Përfundimit për refuzimin e
kërkesës.

1.Se Objavuva Zaklu~okot za odbivawe na
baraweto, br.13-1017/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 31.08.2020 god.

1.Shpallet Përfundimi për refuzimin e
kërkesës, nr.13-1017/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1017/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1017/2
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002), Sovetot na op{tina
Tearce
na
sednicata
odr`ana
na
31.08.2020 godina donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen e
mbajtur më 31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za odbivawe na baraweto.

për refuzimin e kërkesës.

1.Se odbiva baraweto podneseno od
strana na Komisijata za utvrduvawe na
praven status na bespravno izgradeni
objekti, br.13-986/1 od 27.08.2020 godina
za усогласување на намената на бесправно
изграден деловен објект, изградено на КП
бр.1548/1 KO Теарце, која што не е во
согласност со намената на земјиштето
потврдена во постојниот урбанистички план.

1.Refuzohet kërkesa е parashtruar nga
Komisioni për vërtetimin e statusit juridik të
objekteve të ndërtuara pa leje, nr.13-986/1 nga
data 27.08.2020 për përputhshmërinë e
destinimit të objektit afarist të ndërtuar pa leje,
ndërtuar në PK nr.1548/1 KK Tearcë, i cili
objekt nuk është në pajtim me destinimin e
tokës të definuar në planin urbanistik.

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1018/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1018/1
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na
R.M.”,
br.05/2002),
Gradona~alnikot na op{tina Tearce
donesuva:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002, Kryetari i komunës së
Tearcës morri:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Zaklu~okot za odbivawe
na baraweto.

për shpalljen e Përfundimit për refuzimin e
kërkesës.

1.Se Objavuva Zaklu~okot za odbivawe na
baraweto, br.13-1018/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 31.08.2020 god.

1.Shpallet Përfundimi për refuzimin e
kërkesës, nr.13-1018/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1018/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1018/2
31.08.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

ODLUKA

VENDIM

za finansiska podr{ka.

për mbështetje financiare.

^len 1
Se usvojuva baraweto za finansiska
podr{ka vo vrednost od 35.000,00 denari
za u~estvo vo realizacija na baraweto na
Iniciativna grupa od s.Slatino za
izgradba na pateka za polesen pristap vo
stambeniot objekt na liceto Amela
Fazliu.

Neni 1
Miratohet kërkesa për ndihmë financiare në
vlerë prej 35.000,00 denarë për pjesëmarrje
në realizimin e kërkesës së Grupit inicues nga
f.Sllatinë për ndërtim të shtegut për qasje më
të lehtë në objektin e banimit të persones
Amela Fazliu.

^len 2
Finansiskite sredstva }e se isplatat od
Buxetot na op{tina Tearce i istite }e se
prefrlat
vo
`irosmetkata
na
humanitarna
organizacija
”Slatina”
s.Slatino.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na
objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce“.

Neni 2
Mjetet financiare do të sigurohen nga Buxheti i
komunës së Tearcës dhe të njëjtat do të
lëshohen në llogarinë rrjedhëse të shoqatës
humanitare “Sllatina” f.Sllatinë.
Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
“Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.

br.nr.13-1019/1
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

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 dhe
09/2011), marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Odlukata za finansiska
podr{ka.

për shpalljen e Vendimit për mbështetje
financiare.

1.Se proglasuva Odlukata br.13-1019/1 za
finansiska podr{ka, {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sostanokot
odr`an na den 31.08.2020.

1.Shpallet
Vendimi
nr.13-1019/1
për
mbështetje financiare, që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me date 31.08.2020.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1019/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1019/2
31.08.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.”, br.05/2002), Sovetot na
op{tina Tearce na sednicata odr`ana na
31.08.2020 godina donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za odbivawe na baraweto.

për refuzim të kërkesës.

1.Se odbiva baraweto br.13-906/1 od 1.Refuzohet kërkesa nr.13-906/1 nga data
07.08.2020 godina podneseno od Bajram 07.08.2020 e parashtruar nga Bajram Zeqiri
Ze}iri od s.Tearce.
nga f.Tearcë.
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1020/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1020/1
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na
R.M.”,
br.05/2002),
Gradona~alnikot na op{tina Tearce
donesuva:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002, Kryetari i komunës së
Tearcës morri:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Zaklu~okot za odbivawe
na baraweto.

për shpalljen e Përfundimit për refuzim të
kërkesë.

1.Se objavuva Zaklu~okot za odbivawe na
baraweto podneseno od Bajram Ze}iri od
s.Tearce, br.13-1020/1 {to go donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 31.08.2020 god.

1.Shpallet Përfundimi për refuzim të kërkesë
së parashtruar nga Bajram Zeqiri nga f.Tearcë,
nr.13-1020/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
31.08.2020.

2.Zaklu~okot da se objavi vo “Slu`ben 2.Përfundimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1020/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1020/2
31.08.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik na R.M.”, br.05/2002), Sovetot na
op{tina Tearce na sednicata odr`ana na
31.08.2020 godina donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
31.08.2020 solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za odbivawe na baraweto.

për refuzim të kërkesës.

1.Se odbiva baraweto br.13-973/1 od
24.08.2020 godina podneseno od Jetmir
Xemaili za osloboduvawe od pla}aweto
za legalizacija na stamben objekt vo
s.Tearce.

1.Refuzohet kërkesa nr.13-973/1 nga data
24.08.2020 e parashtruar nga Jetmir Xhemaili
për lirim nga taksa për legalizim të objektit të
banimit në f.Tearcë.

2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila od denot 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e shpalljes
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1021/1
31.08.2020
Tearce

nr.13-1021/1
31.08.2020
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben
vesnik
na
R.M.”,
br.05/2002),
Gradona~alnikot na op{tina Tearce
donesuva:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
R.M.”, nr.05/2002, Kryetari i komunës së
Tearcës morri:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za objavuvawe na Zaklu~okot za odbivawe
na baraweto.

për shpalljen e Përfundimit për refuzim të
kërkesës.

1.Se objavuva Zaklu~okot za odbivawe na
baraweto podneseno od Jetmir Xemaili,
br.13-1021/1 {to go donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na
den 31.08.2020 god.

1.Shpallet Përfundimi për refuzim të kërkesës
së parashtruar nga Jetmir Xhemaili, nr.131021/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
31.08.2020.

2.Zaklu~okot da se objavi vo “Slu`ben 2.Përfundimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br.08-1021/2
31.08.2020
Tearce

nr.08-1021/2
31.08.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

ODLUKA

VENDIM

za osloboduvawe od nadomestokot za
legalizacija na objektot.

për lirim nga kompenzimi për legalizim të
objektit.

^len 1
Se usvojuva baraweto br.13-955/1 od
18.08.2020 godina podneseno od Gazmend
Murati od s.Nera{te za osloboduvawe od
nadomestokot za legalizacija na стамбен
objekt.

Neni 1
Miratohet kërkesa nr.13-955/1 e datës
18.08.2020 e parashtruar nga Gazmend
Murati nga f.Nerasht për lirim nga kompenzimi
për legalizim të objektit të banimit.

^len 2
Neni 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.
op{tina Tearce“.
br.nr.13-1022/1
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

31 avgust/gusht god.vt.2020

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

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

RE[ENIE

AKTVENDIM

za
proglasuvawe
na
Odluka
osloboduvawe
od
nadomestokot
legalizacija na objektot.

za
za

1.Se proglasuva Odluka br.13-1022/1 za

për shpalljen e Vendimit për lirim nga
kompenzimi për legalizim të objektit.

1.Shpallet Vendimi nr.13-1022/1 për lirim nga

osloboduvawe
od
nadomestokot
za kompenzimi për legalizim të objektit, që e solli
legalizacija na objektot, {to ja donese Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
Sovetot na op{tina Tearce na sednica mbajtur më datë 31.08.2020.
odr`ana na den 31.08.2020 god.
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.nr.08-1022/2
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

ODLUKA

VENDIM

za finansiska podr{ka

për mbështetje financiare

^len 1
Se usvojuva baraweto na Ermira Memedi
од
с.Pr{ovce
za
dodeluvawe
na
finansiski sredstva, согласно барањето
бр.13-993/1 од 27.08.2020.

Neni 1
Miratohet kërkesa e parashtruar nga Ermira
Memedi nga f.Përshefc për ndarjen e mjeteve
financiare, konform kërkesës nr.13-993/1 nga
data 27.08.2020.

^len 2
Neni 2
Фinansiskite sredstva }e se isplatat od Mjetet financiare do të sigurohen nga Buxheti i
Buxetot na op{tina Tearce a za sumata }e komunës së Tearcës, ndërsa për vlerën e
odlu~uva Gradona~alnikot.
ndihmës do të vendos Kryetari i komunës.
^len 3
Neni 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
objavuvaweto vo
“Slu`ben glasnik na “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës“.
op{tina Tearce“.
br.nr.13-1023/1
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
31 avgust/gusht god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 5

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

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

RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvawe na Odluka za finansiska
podr{ka.

për shpalljen e Vendimit për mbështetje
financiare.

1.Se proglasuva na Odluka, br.13-1023/1 za

1.Shpallet

Vendimi,
nr.13-1023/1
për
mbështetje
financiare
që
e
solli
Këshilli
i
finansiska podr{ka {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më datë 31.08.2020.
odr`ana na den 31.08.2020 god.

2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.nr.08-1023/2
31.08.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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