| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002),
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011) i ~len 13
od Деловодникот na Sovetot na op{tina
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.04/2005), Sovetot na op{tina Tearce
na sednicata od`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002), neneve 2 dhe
25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011) dhe të nenit 13 të
Rregullores së Këshillit të komunës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.04/2005),
Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen
e mbajtur më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за верификација на мандат на член на
Советот на општина Теарце.

për verifikimin e mandatit të anëtarit të
Këshillit të komunës së Tearcës.

Член 1
Neni 1
Се верифицира мандатот на членот на Verifikohet mandati i anëtarit të Këshillit të
Советот на Општина Теарце:
komunës së Tearcës:
- Илзана Велии.
-Yllzana Velii.
Член 2
Мандатот на членот на Советот на
општина Теарце се смета од 09.12.2020
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Теарце“.

Neni 2
Mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së
Tearcës llogaritet nga 09.12.2020.

br.13-1569/1
09.12.2020
Tearce

nr.13-1569/1
09.12.2020
Tearcë

Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit,
ndërsa do të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

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
09 dekemvri/dhjetor 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:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за верификација
на мандат на член на Советот на општина
Теарце.

për shpalljen e Vendimit për verifikimin e
mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës
së Tearcës.

1.Se
proglasuva
na
Odluka
за
верификација на мандат на член на
Советот на општина Теарце, br.13-1569/1
{to ja donese Sovetot na op{tina Tearce
na sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

Shpallet Vendimi për verifikimin e mandatit të
anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës,
nr.13-1569/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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.08-1569/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1569/2
09.12.2020
Tearcë

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

2

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na R.M.”, br.05/2002),
~lenovite 2 i 25 od Statutot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.03/2007 i 09/2011) i ~len 13
od Деловодникот na Sovetot na op{tina
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.04/2005), Sovetot na op{tina Tearce
na sednicata od`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 e
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta
zyrtare e R.M.” nr. 05/2002), neneve 2 dhe
25 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës” nr.
03/2007 dhe 09/2011) dhe të nenit 13 të
Rregullores së Këshillit të komunës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.04/2005),
Këshilli i komunës së Tearcës në mbledhjen
e mbajtur më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за верификација на мандат на член на
Советот на општина Теарце.

për verifikimin e mandatit të anëtarit të
Këshillit të komunës së Tearcës.

Член 1
Neni 1
Се верифицира мандатот на членот на Verifikohet mandati i anëtarit të Këshillit të
Советот на Општина Теарце:
komunës së Tearcës:
-Гзим Аземи.
-Gëzim Azemi.
Член 2
Мандатот на членот на Советот на
општина Теарце се смета од 09.12.2020
година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Теарце“.

Neni 2
Mandati i anëtarit të Këshillit të komunës së
Tearcës llogaritet nga 09.12.2020.

br.13-1570/1
09.12.2020
Tearce

nr.13-1570/1
09.12.2020
Tearcë

Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit,
ndërsa do të shpallet në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

Sovetot na Op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani s.r. Fexhri Selmani d.v.
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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:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за верификација
на мандат на член на Советот на општина
Теарце.

për shpalljen e Vendimit për verifikimin e
mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës
së Tearcës.

1.Se
proglasuva
na
Odluka
за
верификација на мандат на член на
Советот на општина Теарце, br.13-1570/1
{to ja donese Sovetot na op{tina Tearce
na sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

Shpallet Vendimi për verifikimin e mandatit të
anëtarit të Këshillit të komunës së Tearcës,
nr.13-1570/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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.08-1570/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1570/2
09.12.2020
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 членот 22 и членот 36 од
Законот
за
локалната
самоуправа
(“Службен весник на РМ“, бр.05/02) и
членот 18-а од Законот за управување со
отпад („Службен весник на РМ“, бр.
68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008,
143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13,
163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15,
39/16, 63/16) и („Службен весник на РСМ“,
бр.31/20) и Одлука за склучување на
спогодба
за
здружување
за
воспоставување на систем за управување
со отпад на регионално ниводонесена од
Советот на Полошки плански регион со
бр.07-03/1 од 05.02.2015, Советот на
општина Теарце на седницата одржана на
ден 09.12.2020 година, ја донесе:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 36 nga Ligji
për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e
RM” nr.05/02) dhe nenit 18-a nga Ligji për
menaxhim me mbeturina (“Gazeta zyrtare e
RM”,
nr.68/2004, 71/2004,
107/2007,
102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,
192/15, 39/16, 63/16) dhe (“Gazeta zyrtare e
RMV”, nr.31/20) dhe Vendimit e lidhje të
marrëveshjes për bashkim për themelimin e
sistemit për menaxhim me mbeturinat në
nivel rajonal të miratuar nga Këshilli i rajonit
planor të Pollogut me nr.07-03/1 nga
05.02.2015, Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën e mbajtur me 09.12.2020, solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за донесување на регионалниот план за
управување со отпад.

për miratimin e planit rajonal për menaxhim
me mbeturinat.

Член 1
Со оваа одлука Советот на општината
Теарце го донесува Регионалниот план за
управување со отпад предложен од
страна на Меѓуопштинскиот одбор за
управување со отпад за Полошкиот
регион.
Член 2
Советот на општината Теарце го донесува
Регионалниот план за управување со
отпад за период од 10 години.

Neni 1
Me këtë vendim Këshilli i komunës së
Tearcës e miraton Planin rajonal për
menaxhim me mbeturinat të propozuar nga
ana e Këshillit ndërkomunal për menaxhim
me mbeturinat për rajonin e Pollogut.
Neni 2
Këshilli i komunës së Tearcës e miraton
Planin rajonal për menaxhim me mbeturinat
për periudhë prej 10 viteve.

Neni 3
Член 3
Ky
vendim
hyn
në
fuqi
ditën e tetë nga dita e
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавување во “Службен shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
Tearcës”.
гласник на општина Теарце”.
br.08-1571/1
09.12.2020
Tearce

nr.13-1571/1
09.12.2020
Tearcë

Советот на општина Теарце Këshilli i komunës së Tearcës
Претседател Kryetar
Феџри Селмани с.р. Fexhri Selmani d.v.
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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:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за донесување
на регионалниот план за управување со
отпад.

për shpalljen e Vendimit për miratimin e
planit rajonal për menaxhim me mbeturinat

1.Se
proglasuva
na
Odluka
за
донесување на регионалниот план за
управување со отпад, br.13-1571/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

Shpallet Vendimi për miratimin e planit
rajonal për menaxhim me mbeturinat, nr.131571/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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.08-1571/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1571/2
09.12.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani с.р. Isen Asani d.v.
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Врз основа на член 17 од Законот за
јавните претпријатија (“Службен Весник на
РМ”, бр. 8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07;
83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и
64/18)
и членот 5 од Договорот за
регулирање на меѓусебните права и
обврски во однос на Заедничкото јавно
претпријатие „Русино/Полог“, Советот на
oпштина Теарце на седницата одржана на
ден 09.12.2020 година, го донесе:

Në bazë të nenit 17 nga Ligji për ndërmarrjet
publike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 8/96;6/
02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010;
6/012, 138/14, 25/15, 39/16 dhe 64/18) dhe
nenit 5 nga Kontrata për rregullimin e të
drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella në
raport me Ndërmarrjen e përbashkët publike
“Rusino/Pollog”, Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
09.12.2020 solli:

ОДЛУКА

VENDIM

за именување на членови на управниот për emërimin e anëtarëve të Këshillit
одбор на заедничкото јавно претпријатие. drejtues të ndërmarrjes së përbashkët
publike.
Член 1
Со оваа одлука Советите на општините
Тетово, Гостивар, Врапчиште, Брвеница,
Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и
Маврово и Ростуше ги именуваат лицата
следните лица за членови на Управниот
одбор на Заедничкото јавно претпријатие
„Русино/Полог“:

Neni 1
Me këtë vendim Këshillat e komunave
Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë,
Bogovinë, Tearcë, Zhelinë, Jegunovc dhe
Mavrovë dhe Rostushë i emërojnë personat
në vijim për anëtarë të Këshillit drejtues të
Ndërmarrjes
së
përbashkët
publike
“Rusino/Pollog”:

1.Гајур Изаири, по предлог на Советот на
општина Гостивар
2.Дритон Саити, по предлог на Советот на
општина Гостивар
3.Насир Хасипи, по предлог на Советот на
општина Гостивар
4.Сумеја Ајани, по предлог на Советот на
општина Тетово
5.Нимет Беќири, по предлог на Советот на
општина Тетово
6.Икмет Селмани, по предлог на Советот
на општина Боговиње
7.Хаќим Рамадани, по предлог на Советот
на општина Брвеница
8.Ќатип Даути, по предлог на Советот на
општина Врапчиште
9.Шабан Лимани, по предлог на Советот
на општина Желино
10.Владо Тодоровски, по предлог на
Советот на општина Јегуновце
11.Реџеп Рамадани, по предлог на
Советот на општина Маврово и Ростуше.
12.Саледин Зеќири, по предлог
Советот на општина Теарце, и

1.Gajur Izairi, me propozim të Këshillit të
komunës së Gostivarit
2.Driton Saiti, me propozim të Këshillit të
komunës së Gostivarit
3.Nasir Hasipi, me propozim të Këshillit të
komunës së Gostivarit
4.Symeja Ajani, me propozim të Këshillit të
komunës së Tetovës
5.Nimet Beqiri, me propozim të Këshillit të
komunës së Tetovës
6.Ikmet Selmani, me propozim të Këshillit të
komunës së Bogovinës
7.Haqim Ramadani, me propozim të Këshillit
të komunës së Bërvenicës
8.Qatip Dauti, me propozim të Këshillit të
komunës së Vrapçishtit
9.Shaban Limani, me propozim të Këshillit të
komunës së Zhelinës
10.Vlado Todorovski, me propozim të
Këshillit të komunës së Jegunovcës
11.Rexhep Ramadani, me propozim të
Këshillit të komunës së Mavrovës dhe
Rostushës
на 12.Saledin Zeqiri, me propozim të Këshillit të
komunës së Tearcës, dhe
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

13.Фатмир Саити, по предлог на Советот 13.Fatmir Saiti, me propozim të Këshillit të
на Полошки плански регион.
rajonit planor të pollogut.
Член 2
Советот на општина Теарце го именува
лицето Фатмир Саити за Претседател на
Управниот одбор на Заедничкото јавно
претпријатие „Русино/Полог“.

Neni 2
Këshilli i komunës së Tearcës e emëron
personin Fatmir Saiti për Kryetar të Këshillit
drejtues të Ndërmarrjes së përbashkët
publike “Rusino/Pollog”.

Член 3
Советот на општина Теарце, ги именува
погоренаведените лица за членови на
Управниот одбор на Заедничкото јавно
претпријатие
„Русино/Полог“
по
утврдување дека истите ги исполнуваат
условите предвидени со членот 17 став 2
од Законот за јавните претпријатија.

Neni 3
Këshilli i komunës së Tearcës, i emëron
personat e lartpërmendur si anëtarë të
Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së
përbashkët publike “Rusino/Pollog” pas
verifikimit se të njëjtit i plotësojnë kushtet e
parapara në nenin 17 paragrafi 2 nga Ligji
për ndërmarrjet publike.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила од денот на
објавување во “Службен гласник на
општина Теарце”, а ќе започне да се
применува по нејзиното донесување од
страна на советите на сите општини
основачи.

Neni 4
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes
në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”,
ndërsa do të fillojë të zbatohet pas sjelljes së
tij nga ana e këshillave të të gjitha komunave
themeluese.

бр.nr.08-1572/1
09.12.2020
Tearce
Советот на општина Теарце Këshilli i komunës së Tearcë
Претседател Kryetar
Феџри Селмани с.р. Fexhri Selmani d.v.
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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 за именување për shpalljen e Vendimit për emërimin e
на членови на Управниот одбор на anëtarëve të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes
Заедничкото
јавно
претпријатие së përbashkët publike “Rusino/Pollog”.
„Русино/Полог“.
1.Se proglasuva na Odluka за именување
на членови на Управниот одбор на
Заедничкото
јавно
претпријатие
„Русино/Полог“, br.13-1572/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

Shpallet Vendimi për emërimin e anëtarëve
të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes së
përbashkët publike “Rusino/Pollog”, nr.131572/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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.08-1572/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1572/2
09.12.2020
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 17 од Законот за
јавните претпријатија (“Службен Весник на
РМ”, бр. 8/96; 6/02; 40/03; 49/06; 22/07;
83/09; 97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и
64/18) и членот 6 од Договорот за
регулирање на меѓусебните права и
обврски во однос на Заедничкото јавно
претпријатие „Русино/Полог“, Советот на
Општинa Теарце на седницата одржана
на ден 09.12.2020 година, донесе:

Në bazë të nenit 17 nga Ligji për ndërmarrjet
publike (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 8/96;6/
02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/010;
6/012, 138/14, 25/15, 39/16 dhe 64/18) dhe
nenit 6 nga Kontrata për rregullimin e të
drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella në
raport me Ndërmarrjen e përbashkët publike
“Rusino/Pollog”, Këshilli i komunës së
Tearcës në mbledhjen e mbajtur më
09.12.2020, e solli këtë:

ОДЛУКА

VENDIM

за именување на членови на одборот за
вршење на контрола на материјалнофинансиско работење на заедничкото
јавно претпријатие “Русино/Полог”.

për emërimin e anëtarëve të Këshillit për
kryerje të kontrollit mbi punën materialofinanciare të ndërmarrjes së përbashkët
publike “Rusino/Pollog”.

Член 1
Со оваа одлука Советите на општините
Тетово, Гостивар, Врапчиште, Брвеница,
Боговиње, Теарце, Желино, Јегуновце и
Маврово и Ростуше ги именуваат
следните лица за членови на Одборот за
вршење на контрола на материјалнофинансиско работење на Заедничкото
јавно претпријатие „Русино/Полог“:

Neni 1
Me këtë vendim Këshillat e komunave
Tetovë, Gostivar, Vrapçisht, Bërvenicë,
Bogovinë, Tearcë, Zhelinë, Jegunovcë dhe
Mavrovë dhe Rostushë i emërojnë personat
në vijim për anëtarë të Këshillit për kryerje të
kontrollit mbi punën materialo-financiare të
Ndërmarrjes
së
përbashkët
publike
“Rusino/Pollog”:

1.Ангелко Јанковски, по предлог на
Советот на општина Гостивар.
2.Ванчо Кироски, по предлог на Советот
на општина Тетово.
3.Зулгани Абдулаху, по предлог на
Советот на општина Тетово.
4.Џејлане Илјази, по предлог на Советот
на општина Боговиње.
5.Виктор Стојановски, по предлог на
Советот на Полошки плански регион.

1.Angellko Jankovski, me propozim të
Këshillit të komunës së Gostivarit
2.Vanço Kiroski, me propozim të Këshillit të
komunës së Tetovës
3.Zulgani Abdullahu, me propozim të Këshillit
të komunës së Tetovës
4.Xhejlane Iljazi, me propozim të Këshillit të
komunës së Bogovinës
5.Viktor Stojanovski, me propozim të Këshillit
të rajonit planor të pollogut

Член 2
Советот на општина Теарце го именува
лицето
Виктор
Стојановски
за
Претседател на Одборот за вршење на
контрола на
материјално-финансиско
работење
на
Заедничкото
јавно
претпријатие „Русино/Полог“.

Neni 2
Këshilli i komunës së Tearcës e emëron
personin Viktor Stojanovski për Kryetar të
Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën
materialo-financiare të Ndërmarrjes së
përbashkët publike “Rusino/Pollog”.

Neni 3
Член 3
Këshilli
i
komunës
së Tearcës i emëron
Советот на општина Теарце, ги именува
погоренаведените лица, за членови на personat e lartpërmendur si anëtarë të
10
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Одборот за вршење на контрола на
материјално-финансиско работење на
Заедничкото
јавно
претпријатие
„Русино/Полог“ по утврдување дека истите
ги исполнуваат условите предвидени со
членот 26 став 2 од Законот за јавните
претпријатија.

Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën
materialo-financiare të ndërmarrjes së
përbashkët publike “Rusino/Pollog” pas
verifikimit se të njëjtit i plotësojnë kushtet e
parapara në nenin 26 paragrafi 2 nga Ligji
për ndërmarrjet publike.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето
и
ќе
се
објави
во “Службениот гласник на општина
Теарце”, а ќе започне да се применува по
нејзиното донесување од страна на
советите на сите општини основачи.

Neni 4
Ky vendim hyn në fuqi nga dita e sjelljes dhe
do të publikohet në “Gazetën zyrtare të
komunës së Tearcës“, ndërsa do të fillojë të
zbatohet pas sjelljes së tij nga ana e
këshillave të të gjitha komunave themeluese.

бр.nr.08-1573/1
09.12.2020
Tearce
Советот на општина Теарце Këshilli i komunës së Tearcë
Претседател Kryetar
Феџри Селмани с.р. Fexhri Selmani d.v.
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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:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за именување
на членови на одборот за вршење на
контрола на
материјално-финансиско
работење
на
заедничкото
јавно
претпријатие “Русино/Полог”.

për shpalljen e Vendimit për emërimin e
anëtarëve të Këshillit për kryerje të kontrollit
mbi
punën
materialo-financiare
të
ndërmarrjes
së
përbashkët
publike
“Rusino/Pollog”.

1.Se proglasuva na Odluka за именување
на членови на одборот за вршење на
контрола на
материјално-финансиско
работење
на
заедничкото
јавно
претпријатие “Русино/Полог”, br.13-1573/1
{to ja donese Sovetot na op{tina Tearce
na sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

1.Shpallet Vendimi për emërimin e anëtarëve
të Këshillit për kryerje të kontrollit mbi punën
materialo-financiare të ndërmarrjes së
përbashkët publike “Rusino/Pollog”, nr.131573/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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.08-1573/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1573/2
09.12.2020
Tearcë

Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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Vrz osnova na ~len 12 od Zakonot za
javna ~istota (”Slu`ben vesnik na R.M.”,
бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12,
163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) i ~len 36 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07 i
09/11), Sovetot na op{tina Tearce na
sednicata odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 12 të Ligjit për pastërtinë
publike (”Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.111/08,
64/09, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13,
44/15, 147/15 dhe 31/16) dhe nenit 36 të
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07 dhe
09/11), Këshilli i komunës së Tearcës në
mbledhjen e mbajtur me datë 09.12.2020
solli:

OPERATIVEN PLAN

PLAN OPERATIV

za zimsko odr`uvawe na lokalna patna për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale
mre`a i ulici vo naselenite mesta na dhe rrugicave në vendbanimet e territorit të
podra~jeto na op{tina Tearce za komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.
2020/2021 god.
Za uspe{no oddr`uvawe na ulicite i
lokalnite pati{ta na podra~jeto na
op{tina Tearce vo zimskite uslovi za
za{tita od sle`ni lavini, nameti i
luni, op{tina Tearce }e anga`ira
kompanija so sodvetna mehanizacija i
oprema za zimsko oddr`uvawe.
^istotewata na lokalnite pati{ta i
ulici na podra~jeto na op{tina
Tearce}e se vr{i vo slu~aj da ima
pogolemi sne`ni nameti od 10 cm, i }e se
frli
industriska
sol
koga
ima
golomrazica.
^isteweto na mestata pred delovnite
objekti i ulicite kade {to ne mo`e da
vleze mehanizacija }e go vr{at samite
gra|ani.
Op{tina Tearce }e rakovodi so
izvr{uvawe na zada~ite i }e vr{i
nadzor na kvalitetot na izvr{enite
raboti okolu zimskoto odr`uvawe.

Për mirëmbajtje të rregullt të rrugëve lokale
dhe rrugicave në territorin e komunës së
Tearcës në kushte dimërore për mbrojtje nga
rrëshqitjet e borës dhe grumbullimet e borës,
komuna e Tearcës do të angazhoj kompani
me mekanizëm dhe paisje adekuate për
mirëmbajtje dimërore.
Pastrimi i rrugëve lokale dhe rrugicave në
territorin e komunës së Tearcës do të kryhet
në raste kur do të ketë borë me trashësi mbi
10 cm dhe do të hudhet kryp industriale nëse
ka ngricë.

Firmata
zadol`ena
za
zimsko
odr`uvawe e dol`na ma{inite i
profesionalnata ekipa da gi ima
sekoga{ ispravni i spremni za brza
intervencija.
Anga`irawe na mehanizacija za zimsko
odr`uvawe na lokalnite pati{ta i
ulici za zimska sezona 2020/2021 koi se
vo nadle`nost na op{tina Tearce }e se
vr{i od strana na kompanijata koja e
zadol`ena za zimsko odr`uvawe na
lokalnite pati{ta i ulici.

Ndërmarrja që do të mirëmbajë rrugët gjatë
kohës së dimrit është e obliguar që makinat
dhe ekipin profesionale t’i ketë çdoherë në
gjendje të rregullt dhe e gatshme për
intervenim të shpejt.
Angazhimi i makinerisë për mirëmbajtje
dimërore të rrugëve lokale për sezonin
2020/2021 të cilat janë në kompetencë të
komunës do të kryhet nga ndërmarrja e cila
është përgjegjëse për mirëmbajtje e rrugële
lokale dhe rrugicave.

Pastrimin e vendeve para objekteve afariste
dhe rrugicave ku nuk do të mund të hyjnë
makinat, do ta kryejnë vet qytetarët.
Komuna e Tearcës do të udhëheq me
kryerjen e detyrave dhe do të kryej
mbykqyrjen e kualitetit të punëve të kryera
rreth mirëmbajtjes dimërore.
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Odr`uvaweto na lokalnite pati{ta i
ulici }e se vr{i vo ramni~arskite sela:
Nepro{teno, Le{ok, Slatina, Tearce,
Pr{ovce, Glo|i, Dobro{te, Odri i
Nera{te
a
vo
ridsko-planinskiot
predel }e se odr`uvaat slednite
lokalni pati{ta: lokalniot pat od
s.Le{ok do s.Varvara; lokalniot pat od
s.Le{ok do s.Brezno; lokalniot pat od
s.Glo|i do s.Jelo{nik i lokalniot pat od
s.Odri do s.Prce.

Mirëmbajtja do të kryehet në rrugët lokale
dhe rrugicat në fshtrat: Neproshten, Leshkë,
Sllatinë, Tearcë, Përshefc, Gllogjë, Dobrosht,
Odër dhe Nerasht, ndërsa në viset malore do
të mirëmbahen rrugët lokale vijuese: rruga
lokale nga f.Leshkë deri në f.Varvarë; rruga
lokale nga f.Leshkë deri në f.Breznë; rruga
lokale nga f.Gllogjë deri në f.Jeloshnik dhe
rruga lokale nga f.Odër deri në f.Përc.

Anga`irawe specijalna ma{ina-vozilo
za ~istewe na sneg opremeno so sne`en
plug i tovarna solarka za frlawe na
industriska sol i rizla.
Industriska sol mora da odgovara na
propi{anite standardi i istata treba
da bide granuliran rizla od 2-4 mm.

Angazhimi i makinerisë speciale-automjet
për pastrim të borës të pajisur me çarës bore

Baraweto do kompanijata koja }e se
anga`ira za zimsko odr`uvawe na
lokalnite pati{ta i ulici se podnesuva
od op{tina na eden od slednite na~ini:

Kërkesa deri të ndërmarrja e cila do të
angazhohet për mirrëmbajtjen dimërore të
rrugëve lokale dhe rrugicave dorëzohet nga
komuna në njërën nga mënyrat e
mëposhtme:
-formë të shkruar në adresë të kompanisë;
-adresës elektronike të kompanisë.
Komuna do të vërtetoj dhe paguaj vetëm
sasinë e kripër së harxhuar, gjegjësisht
rrërës, ndërsa ndërmarrja obligohet të njëjtën
ta ketë në sasi të mfaftueshme në depon e
saj, më së paku pesë ditë para fillimit të
sezonit dimëror.
Do të vërtetohen dhe paguhen vetëm orët
efektive të punës, ndërsa personat
profesional të kompanisë patjetër të dalin në
terren dhe të filloj me punë në afat maksimal
prej 1 ore pas kërkesës së komunës.

-pismena forma vo adresa na kompanija;
-elektronska adresata na kompanijata.
Op{tina }e proveruva i ispla}a samo
potro{ena koli~ina sol, odnosno rizla,
a kompanijata e dol`en istata da ja ima
vo dovolni koli~ini na svojot plac,
najmalce pet dena pred otpo~nuvawe na
zimskata sezona.
]e se proveruvaat i ispla}aat samo
efektivnite
rabotni
~asovi,
a
profesionalnite lica na kompanijata
mora da izleze na teren i otpo~ne so
rabota vo maksimalen rok od 1 ~as po
baraweto od strana na op{tinata.
Napravenite
tro{oci
za
zimsko
od`uvawe na lokalnite pati{ta i ulici
}e gi isplati op{tina Tearce vrz osnova
na sklu~en dogovor.
Za sproveduvawe na Operativniot plan
op{tina Tearce }e odvoji sredstvata od
Direkcija za dr`avni pati{ta.
Gradona~alnikot
na
op{tina
se
ovlastuva da donese prioritetna lista
za odr`uvawe na ulicite na lokalnite

dhe kazanit për kripë, për hedhje të kripës
industriale dhe rrërrës.

Kripa industriale patjetër të përputhet me
standardet e parashikuara dhe e njëjta duhet
të jetë e imët prej 2-4 mm.

Harxhimet e bëra për mirëmbajtjen dimërore
të rrugëve lokale dhe rrugicave do t’i paguaj
komuna e Tearcës në bazë të kontratës së
lidhur.
Për zbatimin e Planit operativ, komuna e
Tearcës do të ndajë mjete të lëshuara nga
Drejtoria për rrugë shtëtërore.
Kryetari i komunës autorizohet të sjell listë
prioritare për mirëmbajtjen dimërore të
rrugëve lokale dhe rrugicave në komunën e
14
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pati{ta vo op{tina Tearce i da
odreduva ovlasteno lice koja treba da ja
kontrolira rabotite na kompanijata koja
}e ja zema javnata nabavka.
Ovoj Operativen plan stapuva vo sila
osmiot den od denot na objavuvawe na
”Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”.

Tearcës si dhe të caktoj person përgjegjës
që do të mbikqyr punët e ndërmarrjes që do
të fitoj furnizimin publik.

br.13-1574/1
09.12.2020
Tearce

nr.13-1574/1
09.12.2020
Tearcë

Ky Plan operativ hyn në fuqi ditën e tetë nga
dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.

Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës e Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Fexri Selmani с.р. Fexhri Selmani d.v.

15

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 09.12.2020 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 09.12.2020, solli:

ZAKLU^OK

PËRFUNDIM

za proglasuvawe na Програма za zimsko për shpalljen e Programës për mirëmbajtjen
odr`uvawe na lokalna patna mre`a i dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në
ulici vo naselenite mesta na podra~jeto vendbanimet e territorit të komunës së
Tearcës për vitin 2020/2021.
na op{tina Tearce za 2020/2021 god.
1.Se proglasuva Pрограма za zimsko
odr`uvawe na lokalna patna mre`a i
ulici vo naselenite mesta na podra~jeto
na op{tina Tearce za 2020/2021 god.

1.Miratohet Programa për mirëmbajtjen
dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në
vendbanimet e territorit të komunës së
Tearcës për vitin 2020/2021.

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.13-1574/2
09.12.2020
Tearce

nr.13-1574/2
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 Operativen Plan za
zimsko odr`uvawe na lokalna patna
mre`a i ulici vo naselenite mesta na
podra~jeto na op{tina Tearce za
2020/2021 god.

për shpalljen e Planit Operativ për
mirëmbajtjen dimërore të rrugëve lokale dhe
rrugicave në vendbanimet e territorit të
komunës së Tearcës për vitin 2020/2021.

1.Se proglasuva Operativen Plan za
zimsko odr`uvawe na lokalna patna
mre`a i ulici vo naselenite mesta na
podra~jeto na op{tina Tearce za
2020/2021 godina, бр.13-1574/1, {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

1.Shpallet Plani Operativ për mirëmbajtjen
dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave në
vendbanimet e territorit të komunës së
Tearcës për vitin 2020/2021, nr.13-1574/1 që
e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

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

br.08-1574/3
09.12.2020
Tearce

nr.08-1574/3
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на
Советот за определување на советници
овластени за склучување на бракови.

për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Këshillit për caktimin e këshilltarëve të
autorizuar për lidhjen e martesave.

Neni 1
Член 1
Од член на Советот за определување на Nga anëtarë të Këshillit për caktimin e
советници овластени за склучување на këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e
martesave, shkarkohen:
бракови се разрешуват:
-Fatmire Isaki.
-Фатмире Исаки.
-Mirsad Osmani.
-Мирсад Османи.
Neni 2
Член 2
За член на Советот за определување на Për anëtarë të Këshillit për caktimin e
советници овластени за склучување на këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e
martesave, emërohen:
бракови се именуват:
-Yllzana Velii.
-Илзана Велии.
-Gëzim Azemi.
-Гзим Аземи.
Neni 3
Член 3
Оваа Одлука влеува 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
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1575/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување
и именување на член на Советот за
определување на советници овластени за
склучување на бракови.

për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
emërim të anëtarit të Këshillit për caktimin e
këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e
martesave.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Советот за
определување на советници овластени за
склучување на бракови, бр.13-1575/1, {to
ja donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
të anëtarit të Këshillit për caktimin e
këshilltarëve të autorizuar për lidhjen e
martesave, nr.13-1575/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 09.12.2020.

2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

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

br.nr.08-1575/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Комисијата за мандатни прашања, избори Komisionit për cështje mandatare, zgjedhje
dhe emërime.
и именувања.
Neni 1
Член 1
Од член на Комисијата за мандатни Nga anëtarë të Komisionit për cështje
zgjedhje
dhe
emërime,
прашања, избори и именувања се mandatare,
shkarkohet:
разрешува:
-Fatmire Isaki.
-Фатмире Исаки.
Neni 2
Член 2
За член на Комисијата за мандатни Për anëtarë të Komisionit për cështje
zgjedhje
dhe
emërime,
прашања, избори и именувања се mandatare,
emërohet:
именува:
-Yllzana Velii.
-Илзана Велии.
Neni 3
Член 3
Ky
Vendim
hyn
në
fuqi ditën e nesërme nga
Оваа Одлука влеува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1576/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и именување на член на Комисијата за emërim të anëtarit të Komisionit për cështje
мандатни прашања, избори и именувања. mandatare, zgjedhje dhe emërime.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Комисијата за
мандатни прашања, избори и именувања,
бр.13-1576/1, {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sostanokot odr`an na
den 09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
të anëtarit të Komisionit për cështje
mandatare, zgjedhje dhe emërime, nr.131576/1, që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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

br.nr.08-1576/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Komisionit statutar-juridik.
Statutarna-pravnata komisija.
Neni 1
Член 1
Nga
anëtarë
të
Komisionit
statutar-juridik,
Од
член
на
Statutarna-pravnata
shkarkohet:
komisija, се разрешува:
-Mirsad Osmani.
-Мирсад Османи.
Член 2
За член на Statutarna-pravnata komisija
се именува:
-Гзим Аземи.

Neni 2
Për anëtarë të Komisionit statutar-juridik,
emërohet:
-Gëzim Azemi.

Neni 3
Член 3
Оваа Одлука влеува 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
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1577/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и именување на член на Statutarna- emërim të anëtarit të Komisionit statutarjuridik.
pravnata komisija.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Statutarnapravnata komisija, бр.13-1577/1, {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
të anëtarit të Komisionit statutar-juridik,
nr.13-1577/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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

br.nr.08-1577/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување
претседател
на
образование.

и

именување
Комисијата

на
за

për shkarkim dhe emërim të kryetarit të
Komisionit për arsim.

Член 1
Од членпретседател на Комисијата за Nga kryetare
shkarkohet:
образование, се разрешува:
-Fatmire Isaki.
-Фатмире Исаки.
Член 2
За
претседател
на
образование, се именува:
-Илзана Велии.

Комисија

за Për kryetare
emërohet:
-Yllzana Velii.

Neni 1
Komisionit

për

arsim,

Neni 2
të Komisionit

për

arsim,

e

Neni 3
Член 3
Оваа Одлука влеува 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
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1578/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и
именување
на
претседател
на emërim të kryetarit të Komisionit për arsim.
Комисијата за образование.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и
именување
на
претседател
на
Комисијата за образование, бр.13-1578/1,
{to ja donese Sovetot na op{tina Tearce
na sostanokot odr`an na den 09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
të kryetarit të Komisionit për arsim, nr.131578/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur me datë
09.12.2020.

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

br.nr.08-1578/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Комисијата за еднакви можности на Komisionit për mundësi të njëjta mes
femrave dhe meshkujve.
жените и мажите.
Член 1
Комисијата
жените и

Од член на
можности на
разрешуват:
-Фатмире Исаки.
-Мирсад Османи.

Neni 1
Nga
anëtarë
të
Komisionit
për mundësi të
за еднакви
мажите, се njëjta mes femrave dhe meshkujve,
shkarkohen:
-Fatmire Isaki.
-Mirsad Osmani.

Neni 2
Член 2
За претседател на Комисијата за еднакви Për anëtarë të Komisionit për mundësi të
можности на жените и мажите, се njëjta mes femrave dhe meshkujve,
emërohen:
именуват:
-Yllzana Velii.
-Илзана Велии.
-Gëzim Azemi.
-Гзим Аземи.
Neni 3
Член 3
Оваа Одлука влеува 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
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1579/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и именување на член на Комисијата за emërim të anëtarit të Komisionit për mundësi
të njëjta mes femrave dhe meshkujve.
еднакви можности на жените и мажите.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Комисијата за
еднакви можности на жените и мажите,
бр.13-1579/1, {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sostanokot odr`an na
den 09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
anëtarit të Komisionit për mundësi të njëjta
mes femrave dhe meshkujve, nr.13-1579/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur me datë 09.12.2020.

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

br.nr.08-1579/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Komisijata za komunalni raboti i Komisionit për punë komunale dhe
komunikacion.
soobra}aj.
Neni 1
Член 1
Nga
anëtarë
të
Komisionit për punë
Од член на Komisijata za komunalni
komunale dhe komunikacion, shkarkohet:
raboti i soobra}aj, се разрешува:
-Mirsad Osmani.
-Мирсад Османи.
Neni 2
Член 2
За член на Komisijata za komunalni Për anëtarë të Komisionit për punë
komunale dhe komunikacion, emërohet:
raboti i soobra}aj, се именува:
-Gëzim Azemi.
-Гзим Аземи.
Neni 3
Член 3
Оваа Одлука влеува 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
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1580/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и именување на член на Komisijata za emërim të anëtarit të Komisionit për punë
komunale dhe komunikacion.
komunalni raboti i soobra}aj.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Komisijata za
komunalni raboti i soobra}aj, бр.131580/1, {to ja donese Sovetot na op{tina
Tearce na sostanokot odr`an na den
09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
anëtarit të Komisionit për punë komunale
dhe komunikacion, nr.13-1580/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur me datë 09.12.2020.

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

br.nr.08-1580/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 46 od Zakonot za
lokalnata 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 odr`ana na den 09.12.2020
god. donese:

Në bazë të nenit 46 të 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 seancën e mbajtur
më 09.12.2020 solli:

ODLUKA

VENDIM

за разрешување и именување на член на për shkarkim dhe emërim të anëtarit të
Komisionit për dhurata dhe mirënjohje.
Komisijata za nagradi i priznanijа.
Neni 1
Член 1
Од член на Komisijata za nagradi i Nga anëtarë të Komisionit për dhurata dhe
mirënjohje, shkarkohet:
priznanijа, се разрешува:
-Fatmire Isaki.
-Фатмире Исаки.
Neni 2
Член 2
Për
anëtarë
të
Komisionit
për dhurata dhe
За член на Komisijata za nagradi i
mirënjohje, emërohet:
priznanijа, се именува:
-Yllzana Velii.
-Илзана Велии.
Neni 3
Член 3
Ky
Vendim
hyn
në
fuqi ditën e nesërme nga
Оваа Одлука влеува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
гласник на општина Теарце“.
br.nr.13-1581/1
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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 за разрешување për shpalljen e Vendimit për shkarkim dhe
и именување на член на Komisijata za emërim të anëtarit të Komisionit për dhurata
dhe mirënjohje.
nagradi i priznanijа.

1.Se proglasuva Odluka за разрешување
и именување на член на Komisijata za
nagradi i priznanijа, бр.13-1581/1, {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.
2.Odluka da se objavi vo
glasnik na op{tina Tearce”.

1.Shpallet Vendimi për shkarkim dhe emërim
anëtarit të Komisionit për dhurata dhe
mirënjohje, nr.13-1581/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 09.12.2020.

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

br.nr.08-1581/2
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alinik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.04/2005), Sovetot na op{tina Tearce
na sednicata odr`ana na den 09.12.2020
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 (“Fletorja zyrtare e komunës së
Tearcës”, nr.04/2005), Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
09.12.2020 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 Besnik Elezi mu prestanuva mandatot
~len na Sovetot na op{tina Tearce
poradi podnesena ostavka, zaklu~no so
09.12.2020 godina.

Neni 1
Besnik Elezi i pushon mandati anëtar i
Këshillit të komunës së Tearcës për shkak të
parashtrimit të dorëheqjes, përfundimisht
nga 09.12.2020.

^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.13-1582/1
09.12.2020
Tearce

nr.13-1582/1
09.12.2020
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 9

09 dekemvri/dhjetor 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.13-1582/1 {to
donese Sovetot na op{tina Tearce
sostanokot odr`an na den 09.12.2020.

za
na
na
ja
na

Shpallet Vendimi për konstatimin e pushimit
të mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës
së Tearcës, nr.13-1582/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me datë 09.12.2020.

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.08-1582/2
09.12.2020
Tearce

nr.08-1582/2
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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.13-1563/1 od
04.12.2020
godina
podneseno
od
sopstvenikot na privatna firma “Burek
Mesut” DOOEL s.Tearce za otplata na
dolgot за фирмарина од 2011 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.13-1563/1 nga data
04.12.2020 e parashtruar nga pronari i
firmës private “Burek Mesut” SHPNJP
f.Tearcë për falje të borxhit për firmë nga viti
2011 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.13-1563/2
09.12.2020
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
09 dekemvri/dhjetor god.vt.2020

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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.13-1563/2 {to ja për firmë, nr.13-1563/2 që e solli Këshilli i
donese Sovetot na op{tina Tearce na komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
sednica odr`ana na den 09.12.2020 god.
më datë 09.12.2020.

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.08-1563/3
09.12.2020
Tearce/Tearcë
Op{tina Tearce Komuna e Tearcës
Gradona~alnik Kryetar
Isen Asani s.r. Isen Asani d.v.
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