| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 sednica
odr`ana na 29.10.2020 god. 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 seancën e mbajtur
më 29.10.2020, solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za usvojuvawe na Програма за Комисијата për miratimin e Programit për Komisionin për
за односи меѓу заедниците oпштина marrëdhënie midis bashkësive për periudhën
2020-2023.
Теарце во периодот 2020-2023 година.
1.Se
proglasuva
Zaklu~okot
za 1.Shpallet Përfundimi për miratimin e
usvojuvawe na Програма за Комисијата за Programit për Komisionin për marrëdhënie
односи меѓу заедниците oпштина Теарце midis bashkësive për periudhën 2020-2023.
во периодот 2020-2023 година.
2.Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila осмиот 2.Ky Përfundim hyn në fuqi ditën e tetë nga
ден од денот na objavuvањe vo “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.13-1337/2
29.10.2020
Tearce

nr.13-1337/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.“, br.05/2002) i
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/2007 i 09/11), donesuvam:

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 09/11), marr:

RE[ENIE

AKTVENDIM

za proglasuvањe на Zaklu~okot za
usvojuvawe na Програма за Комисијата за
односи меѓу заедниците oпштина Теарце
во периодот 2020-2023 година.

për shpalljen e përfundimit për miratimin e
Programit për Komisionin për marrëdhënie
midis bashkësive për periudhën 2020-2023.

1.Se
proglasuva
Zaklu~okot
za
usvojuvawe na Програма за Комисијата за
односи меѓу заедниците oпштина Теарце
во периодот 2020-2023 година, br.131337/2 {to ja donese Sovetot na op{tina
Tearce na sednica odr`ana na den
29.10.2020.
2.Zaklu~okot da se objavi vo “Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Përfundimi për miratimin e
Programit për komisionin për marrëdhënie
midis bashkësive për periudhën 2020-2023,
nr.13-1337/2 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.10.2020.

br.08-1337/3
29.10.2020
Tearce

nr.08-1337/3
29.10.2020
Tearcë

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

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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M”, br.05/2002) i ~len 33 od
Delovodnikot na Sovetot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.04/2005), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002)
dhe të nenit 33 të Rregullores së Këshillit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.04/2005), Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za konstatirawe na prestanuvawe na
mandatot na ~len na Sovetot na op{tina
Tearce.

për konstatimin e pushimit të mandatit të
anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

^len 1
Na Fatmire Isaki mu prestanuva
mandatot ~len na Sovetot na op{tina
Tearce poradi podnesena ostavka,
zaklu~no so 24.09.2020 godina.

Neni 1
Fatmire Isaki i pushon mandati anëtare e
Këshillit të komunës së Tearcës për shkak të
parashtrimit të dorëheqjes, përfundimisht
nga 24.09.2020.

^len 2
Neni 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.

br.13-1338/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1338/1
29.10.2020
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

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

29 oktomvri/tetor 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) 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
objavuvawe
na
Odluka
za për shpalljen e Vendimit për konstatimin e
konstatirawe na prestanuvawe na pushimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të
mandatot na ~len na Sovetot na op{tina komunës së Tearcës
Tearce.

1.Se
proglasuva
na
Odluka
konstatirawe na prestanuvawe
mandatot na ~lenot na Sovetot
op{tina Tearce, br.13-1338/1 {to
donese Sovetot na op{tina Tearce
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

za
na
na
ja
na

Shpallet Vendimi për konstatimin e pushimit
të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës
së Tearcës, nr.13-1338/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.10.2020.

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.08-1338/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1338/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na R.M”, br.05/2002) i ~len 33 od
Delovodnikot na Sovetot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.04/2005), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 46 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002)
dhe të nenit 33 të Rregullores së Këshillit të
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.04/2005), Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za konstatirawe na prestanuvawe na
mandatot na ~len na Sovetot na op{tina
Tearce.

për konstatimin e pushimit të mandatit të
anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës.

^len 1
Na Mirsat Osmani mu prestanuva
mandatot ~len na Sovetot na op{tina
Tearce poradi podnesena ostavka,
zaklu~no so 21.10.2020 godina.

Neni 1
Mirsat Osmani i pushon mandati anëtar i
Këshillit të komunës së Tearcës për shkak të
parashtrimit të dorëheqjes, përfundimisht
nga 21.10.2020.

^len 2
Neni 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.

br.13-1339/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1339/1
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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
objavuvawe
na
Odluka
za për shpalljen e Vendimit për konstatimin e
konstatirawe na prestanuvawe na pushimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të
mandatot na ~len na Sovetot na op{tina komunës së Tearcës
Tearce.

1.Se
proglasuva
na
Odluka
za
konstatirawe na prestanuvawe na
mandatot na ~len na Sovetot na op{tina
Tearce, br.13-1339/1 {to ja donese
Sovetot
na
op{tina
Tearce
na
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

Shpallet Vendimi për konstatimin e pushimit
të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës
së Tearcës, nr.13-1339/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.10.2020.

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.08-1339/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1339/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002) i
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata od`ana
na den 29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002) dhe neneve 2
dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za usvojuvawe na Godi{na programa za për miratimin e Programit vjetor të punës së
rabota na OOU “E}rem ^abej” s.Slatina.
SHFK “Eqrem Cabej” f.Sllatinë.
^len 1
Se usvojuva Godi{na programa za rabota
na OOU “E}rem ^abej” s.Slatina, br.0302161/2 za u~ebna godina 2020/2021, so na{
br.13-1340/1 od 29.10.2020.

Neni1
Miratohen Programi vjetor i punës së SHFK
“Eqrem Cabej” f.Sllatinë nr.0302-161/2, për
vitin shkollor 2020/2021, me nr.13-1340/1
nga 29.10.2020.

^len 2
Neni 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në ,,Fletoren zyrtare të
гласник на oпштина Теарце“.
komunës së Tearcës”.
br.13-1340/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1340/1
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 usvojuvawe për shpalljen e Vendimit për miratimin
na godi{na programa za rabota na OOU programit vjetor të punës së SHFK “Eqrem
“E}rem ^abej” s.Slatina.
Cabej” f.Sllatinë.

Se
proglasuva
Odlukata
godi{na
programa za rabota na OOU “E}rem ^abej”
s.Slatina za u~ebnata godina 2020/21,
br.13-1340/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sostanokot odr`an na
den 29.10.2019.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e programit
vjetor të punës së SHFK “Eqrem Cabej”
f.Sllatinë për vitin shkollor 2020/21, nr.131340/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
29.10.2020.

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.08-1340/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1340/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002) i
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata od`ana
na den 29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002) dhe neneve 2
dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za usvojuvawe na Godi{na programa za për miratimin e Programit vjetor të punës së
rabota na OOU “Ismail ]emali” SHFK “Ismail Qemali” f.Nerasht.
s.Nera{te.
^len 1
Se usvojuva Godi{na programa za rabota
na OOU “Ismail ]emali” s.Nera{te,
br.03-119/1 za u~ebna godina 2020/2021,
so na{ br.13-1341/1 od 29.10.2020.

Neni1
Miratohen Programi vjetor i punës së SHFK
“Ismail Qemali” f.Nerasht nr.03-119/1, për
vitin shkollor 2020/2021 me nr.13-1341/1
nga 29.10.2020.

^len 2
Neni 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në ”Fletoren zyrtare të
гласник на oпштина Теарце“.
komunës së Tearcës”.
br.13-1341/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1341/1
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 usvojuvawe për shpalljen e Vendimit për miratimin
na godi{na programa za rabota na OOU programit vjetor të punës së SHFK “Ismail
“Ismail ]emali” s.Nera{te.
Qemali” f.Nerasht.

Se
proglasuva
Odlukata
godi{na
programa za rabota na OOU “Ismail
]emali” s.Nera{te za u~ebnata godina
2020/21, br.13-1341/1 {to ja donese
Sovetot
na
op{tina
Tearce
na
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e programit
vjetor të punës së SHFK “Ismail Qemali”
f.Nerasht për vitin shkollor 2020/21, nr.131341/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
29.10.2020.

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.08-1341/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1341/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002) i
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata od`ana
na den 29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002) dhe neneve 2
dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za usvojuvawe na Godi{na programa za për miratimin e Programit vjetor të punës së
rabota
na
OOU
“Faik
Konica” SHFK “Faik Konica” f.Dobrosht.
s.Dobro{te.
^len 1
Se usvojuva Godi{na programa za rabota
na OOU “Faik Konica” s.Dobro{te,
br.0102-255/1 za u~ebna godina 2020/2021,
so na{ br.13-1342/1 od 29.10.2020.

Neni1
Miratohen Programi vjetor i punës së SHFK
“Faik Konica” f.Dobrosht nr.0102-255/1, për
vitin shkollor 2020/2021 me nr.13-1342/1
nga 29.10.2020.

^len 2
Neni 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në ”Fletoren zyrtare të
гласник на oпштина Теарце“.
komunës së Tearcës”.
br.13-1342/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1342/1
29.10.2020
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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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 usvojuvawe për shpalljen e Vendimit për miratimin
na godi{na programa za rabota na OOU programit vjetor të punës së SHFK “Faik
“Faik Konica” s.Dobro{te.
Konica” f.Dobrosht.

Se
proglasuva
Odlukata
godi{na
programa za rabota na OOU “Faik
Konica” s.Dobro{te za u~ebnata godina
2020/21, br.13-1342/1 {to ja donese
Sovetot
na
op{tina
Tearce
na
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e programit
vjetor të punës së SHFK “Faik Konica”
f.Dobrosht për vitin shkollor 2020/21, nr.131342/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
29.10.2020.

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.08-1342/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1342/2
29.10.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002) i
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata od`ana
na den 29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002) dhe neneve 2
dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za usvojuvawe na Godi{na programa za për miratimin e Programit vjetor të punës së
rabota na OOU “Kiril Pej~inovi}” SHFK “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë.
s.Tearce.
^len 1
Se usvojuva Godi{na programa za rabota
na OOU “Kiril Pej~inovi}” s.Tearce,
br.03-39/1 za u~ebna godina 2020/2021, so
na{ br.13-1343/1 od 29.10.2020.

Neni1
Miratohen Programi vjetor i punës së SHFK
“Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë nr.03-39/1, për vitin
shkollor 2020/2021 me nr.13-1343/1 nga
29.10.2020.

^len 2
Neni 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në ”Fletoren zyrtare të
гласник на oпштина Теарце“.
komunës së Tearcës”.
br.13-1343/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1343/1
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 usvojuvawe për shpalljen e Vendimit për miratimin
na godi{na programa za rabota na OOU programit vjetor të punës së SHFK “Kiril
“Kiril Pej~inovi}” s.Tearce.
Pejcinoviq” f.Tearcë.

Se
proglasuva
Odlukata
godi{na
programa za rabota na OOU “Kiril
Pej~inovi}” s.Tearce za u~ebnata godina
2020/21, br.13-1343/1 {to ja donese
Sovetot
na
op{tina
Tearce
na
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e programit
vjetor të punës së SHFK “Kiril Pejcinoviq”
f.Tearcë për vitin shkollor 2020/21, nr.131343/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
29.10.2020.

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.08-1343/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1343/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002) i
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata od`ana
na den 29.10.2020 god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002) dhe neneve 2
dhe 25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za usvojuvawe na Godi{na programa za për miratimin e Programit vjetor të punës së
rabota na OOU “Asdreni” s.Glo|i.
SHFK “Asdreni” f.Gllogjë.
^len 1
Se usvojuva Godi{na programa za rabota
na OOU “Asdreni” s.Glo|i, br.03-71/1 za
u~ebna godina 2020/2021, so na{ br.131344/1 od 29.10.2020.

Neni1
Miratohen Programi vjetor i punës së SHFK
“Asdreni” f.Gllogjë nr.03-71/2, për vitin
shkollor 2020/2021 me nr.13-1344/1 nga
29.10.2020.

^len 2
Neni 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në ”Fletoren zyrtare të
гласник на oпштина Теарце“.
komunës së Tearcës”.
br.13-1344/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1344/1
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 usvojuvawe për shpalljen e Vendimit për miratimin
na godi{na programa za rabota na OOU programit vjetor të punës së SHFK “Asdreni”
f.Gllogjë.
“Asdreni” s.Glo|i.
Se
proglasuva
Odlukata
godi{na
programa za rabota na OOU “Asdreni”
s.Glo|i za u~ebnata godina 2020/21,
br.13-1344/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sostanokot odr`an na
den 29.10.2020.

1.Shpallet Vendimi për miratimin e programit
vjetor të punës së SHFK “Asdreni” f.Gllogjë
për vitin shkollor 2020/21, nr.13-1344/1 që e
solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur me datë 29.10.2020.

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.08-1344/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1344/2
29.10.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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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,

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 29.10.2020 година, донесе:

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
29.10.2020 solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко-планска документација за
изработка
проширување на планскиот
опфат за КП бр.1751/1 КО Доброште.

për përcaktimin e nevojës për miratimin e
dokumentacionit për planifikim urbanistik për
zgjerimin e hapësirës së planifikimit për PK
nr.1751/1 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.1751/1 КО
Доброште, изградено од Арбен Зилбеари
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.1751/1 KK
Dobrosht, ndërtuar nga Arben Zilbeari nga
Nerasht.

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15,
217/15 и 31/16) и член 2 од Правилникот за

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.13-1345/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1345/1
29.10.2020
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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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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.1751/1 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.1751/1
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.1751/1 КО Доброште, br.13-1345/1 {to
ja donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 29.10.2020.

Shpallet Vendimi për përcaktimin e nevojës
për miratimin e dokumentacionit për
planifikim urbanistik për zgjerimin e
hapësirës së planifikimit për PK nr.1751/1
KK Dobrosht, nr.13-1345/1 që e solli Këshilli
i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.10.2020.

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.08-1345/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1345/2
29.10.2020
Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
R.M.”, br.05/2002) i ~lenovite 2 i 25 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/2007 i
09/2011), Sovetot na op{tina Tearce na
sednicata od`ana na den 29.10.2020 god.
donese:

Në bazë të nenit 36 e Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.” nr.05/2002)
dhe neneve 2 dhe 25 të Statutit të komunës
së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës” nr. 03/2007 dhe 09/2011), Këshilli i
komunës së Tearcës në mbledhjen e mbajtur
më 29.10.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

za isplata na dnevnica za u~estvo vo
sednici na Sovetot na op{tina i
pokrivawe na patni tro{oci.

për pagesë të mëditjes për pjesëmarrje në
seancë të Këshillit komunal dhe mbulim i
shpenzimeve të udhëtimit.

^len 1
So ovaa Odluka se regulira pra{aweto
za isplata za ~lenovite na Sovetot za:
-isplata na dnevnica za u~estvo vo
sednica ako Sovetot odr`uva pove}e od
edna sednica vo tekon na mesecot;
-pokrivawe na patnite tro{oci.

Neni 1
Me këtë Vendim rregullohet cështja e
pagesës për anëtarët e Këshillit për:
-pagesë për mëditje për pjesëmarrje në
seancë nëse Këshilli mban më shumë se një
seancë brenda muajit;
-mbulim i shpenzimeve të udhëtimit.

Neni 2
^len 2
Visinata na patnite i dnevnite tro{oci Lartësia e shpenzimeve të udhëtimit dhe
mëditjeve do të llogaritet sipas ligjit.
}e se presmetuvasoglasno zakonot.
Neni 3
^len 3
Isplata }e se izrv{i od Buxetot na Pagesa të realizohet nga Buxheti i komunës
së Tearcës.
op{tina Tearce.
Neni 4
^len 4
Оваа Одлука vleguva vo sila od denot na Ky Vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në
objavuvawe vo “Slu`ben glasnik na “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.
op{tina Tearce”.
br.13-1346/1
29.10.2020
Tearce

nr.13-1346/1
29.10.2020
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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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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:

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 Odluka za isplata na për shpalljen e Vendimit për pagesë të
dnevnica za u~estvo vo sednici na mëditjes për pjesëmarrje në seancë të
Sovetot na op{tina i pokrivawe na Këshillit komunal dhe mbulim i shpenzimeve
patni tro{oci.
të udhëtimit.

1.Se Objavuva Odluka za isplata na
dnevnica za u~estvo vo sednici na
Sovetot na op{tina i pokrivawe na
patni tro{oci, br.13-1346/1 {to go
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.10.2019 god.

1.Shpallet Vendimi për pagesë të mëditjes
për pjesëmarrje në seancë të Këshillit
komunal dhe mbulim i shpenzimeve të
udhëtimit, nr.13-1346/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 29.10.2020.

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.08-1346/2
29.10.2020
Tearce

nr.08-1346/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik lokale (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.05/2002),
na 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 Safet ]azimi
од с.Pr{ovce za dodeluvawe na
finansiski sredstva, согласно барањето
бр.13-1327/1 од 27.10.2020.

Neni 1
Miratohet kërkesa e parashtruar nga Safet
Qazimi nga f.Përshefc për ndarjen e mjeteve
financiare, konform kërkesës nr.13-1327/1
nga data 27.10.2020.

^len 2
Neni 2
Фinansiskite sredstva }e se isplatat od Mjetet financiare do të sigurohen nga
Buxetot na op{tina Tearce a za sumata Buxheti i komunës së Tearcës, ndërsa për
}e odlu~uva Gradona~alnikot.
vlerën e 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.13-1327/2
29.10.2020
Tearce/Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani с.р. Fexhri Selmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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.13-1327/2 1.Shpallet

Vendimi,
nr.13-1327/2
për
mbështetje
financiare
që
e
solli
Këshilli
i
za finansiska podr{ka {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më datë 29.10.2020.
odr`ana na den 29.10.2020 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.08-1327/3
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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

ODLUKA

VENDIM

za ослободување од надоместокот од
данок на промет на недвижен имот.

për lirim nga kompenzimi për tatimin në
qarkullim të patundshmërisë.

^len 1
Se usvojuva baraњeto na Зулхиџе Мемеди
од с.Пршовце za ослободување од
надоместокот од данок на промет на
недвижен имот, согласно барањето бр.131160/1 од 24.09.2020 година.

Neni 1
Miratohet kërkesa e parashtruar nga
Zulhixhe Memedi nga f.Përshefc për lirim
nga pagesa për tatimin në qarkullim të
patundshmërisë, në pajtim me kërkesën
nr.13-1160/1 nga data 24.09.2020.

^len 2
Neni 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga
den od денот на objavuvaњeto vo dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce“.
komunës së Tearcës“.
br.nr.13-1160/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 proglasuvaњe na Odluka za
ослободување од надоместокот од данок
на промет на недвижен имот.

për shpalljen e Vendimit për lirim nga
kompenzimi për tatimin në qarkullim të
patundshmërisë.

1.Se proglasuva na Odluka, br.13-1160/2 1.Shpallet Vendimi, nr.13-1160/2 për lirim

za ослободување од надоместокот од
данок на промет на недвижен имот, {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.10.2020 god.

nga kompenzimi për tatimin në qarkullim të
patundshmërisë, që e solli Këshilli i komunës
së Tearcës në seancën e mbajtur më datë
29.10.2020.

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.nr.08-1160/3
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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

ODLUKA

VENDIM

za otplata na dolgot od firmarina.

për shlyerjen e borxhit për firmë.

^len 1
Se usvojuva baraњeto br.13-1333/1 od
29.10.2020
godina
podneseno
od
sopstvenikot na rесторант “Сара” Д.О.О
с.Слатино za otplata na dolgot за
фирмарина од 2016 година до 2020
година.
Otplata na dolgot }e se vr{i soglasno
evidencija od sistemot za komunalni
taksi.
^len 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot
den od денот на objavuvaњeto vo
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce“.

Neni 1
Miratohet kërkesa nr.13-1333/1 nga data
29.10.2020 e parashtruar nga pronari i
restorant “Sara” SH.V.K f.Sllatinë për falje të
borxhit për firmë nga viti 2016 deri në vitin
2020.
Shlyerja e borxhit do bëhet sipas evidencës
nga sistemi i taksave komunale.
Neni 2
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga
dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës“.

br.nr.13-1333/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 proglasuvaњe na Odluka za otplata
na dolgot za firmarina.

për shpalljen e Vendimit për shlyerjen e
borxhit për firmë.

1.Se proglasuva na Odluka za otplata na 1.Shpallet Vendimi për shlyerjen e borxhit

dolgot za firmarina, br.13-1333/2 {to ja për firmë, nr.13-1333/2 që e solli Këshilli i
donese Sovetot na op{tina Tearce na komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
sednica odr`ana na den 29.10.2020 god.
më datë 29.10.2020.

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.nr.08-1333/3
29.10.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.

26

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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

ODLUKA

VENDIM

za otplata na dolgot od данок на имот.

për shlyerjen e borxhit për tatim në pronë.

^len 1
Se usvojuva baraњeto бр.13-1168/1 од
28.09.2020 година поднесено од Џемал
Мустафи с.Теарце za otplata na dolgot
за данокот на имот од 2009 до 2014
година.

Neni 1
Miratohet kërkesa nr.13-1168/1 nga data
28.09.2020 e parashtruar nga Xhemal
Mustafi f.Tearcë për falje të borxhit për tatim
në pronë nga viti 2009 deri në vitin 2014.

^len 2
Neni 2
Ovaa Odluka vleguva vo sila naredniot Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga
den od денот на objavuvaњeto vo dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce“.
komunës së Tearcës“.
br.nr.13-1168/2
29.10.2020
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
29 oktomvri/tetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 7

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 proglasuvaњe na Odluka
za otplata na dolgot за данокот на имот.

për shpalljen e Vendimit për shlyerjen e
borxhit për tatim në pronë.

1.Se proglasuva na Odluka za otplata na 1.Shpallet Vendimi për shlyerjen e borxhit

dolgot за данокот на имот, br.13-1168/2 për tatim në pronë, nr.13-1168/2 që e solli
{to ja donese Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
na sednica odr`ana na den 29.10.2020 mbajtur më datë 29.10.2020.
god.

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.nr.08-1168/3
29.10.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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