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QËLLIMI YNË…
KOMUNA,
PORTË E HAPUR PËR TË GJITHË

Isen ASANI,
kryetar i Komunës së Tearcës
Të nderuar banorë të komunës së Tearcës,
Ky Raport synon të japë një informacion të nevojshëm mbi aktivitetin e Kryetarit dhe
Këshillit të komunës së Tearcës si dhe punën e administratës komunale në përmbushje të
detyrave të këtij institucioni të rëndësishëm.
Shqyrtimi i kujdesshëm dhe i paanshëm i kërkesave të ligjshme të qytetarëve, pa dallim të
përkatësisë etnike, fetare dhe politike bën të vërehen lëvizje serioze në drejtimin e duhur
në punën e udhëheqësisë së komunës. Angazhimi i shtuar në përmbushjen e obligimeve
ligjore dhe shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve financiare dhe njerëzore, janë paradigma
e punës sonë gjatë viteve të mëparshme.
Vitet 2014 dhe 2015 shënuan ndryshime të rëndësishme në infrastrukturën e vendbanimeve të komunës së Tearcës. Gjatë këtyre dy viteve kemi arritur që të financojmë shumë
projekte që janë në interes të banorëve tanë dhe që dukshëm kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së tyre. Në bashkëpunim me institucionet qendrore dhe donatorët ndërkombëtar kemi arritur që të realizojmë disa projekte kapitale në sferën e infrastrukturës,
konkretisht kemi arritur të asfaltojmë disa rrugë lokale, të ndërtojmë rrjete primare dhe
sekondare të ujëjellësave, të investojmë në përmirësimin e kushteve në shkollat fillore,
të përkrahim aktivitetet kulturore dhe sportive. Gjatë vitit 2015 sfidë më vetë ishte edhe
përballja me vërshimet që erdhën si pasojë e fatkeqësive natyrore dhe me plot përgjegjësi
mund të them se komuna bëri detyrën e saj ku së bashku me institucionet qendrore dhe
vet angazhimin e qytetarëve arritëm të menaxhojmë këtë situatë.
Ne besojmë se nuk mund të ketë zhvillim të mirëfilltë të demokracisë, as zhvillim ekonomik, kulturor etj., pa pjesëmarrjen e barabartë të të dy gjinive në të gjitha proceset shoqërore. Prandaj, komuna e Tearcës ka arritur që të realizoj disa projekte në rafshin e
barazisë gjinore duke u bazuar në objektivat që dalin nga Plani lokal për barazi gjinore.
Të nderuar banorë të komunës së Tearcës,
Gjykoj se ky Raport do t’ju mundësojë të krijoni një ide të plotë mbi punën transparente
dhe arritjet e komunës së Tearcës gjatë viteve 2014/2015. Për të ardhmen, jam i bindur
se programi i zhvillimit i bazuar në përparësit e punës sonë si dhe përkushtimi i stafit
profesional të komunës, do të rikuperojnë dhe do të ngrenë më lart besimin e qytetarit tek
ky institucion.
Me respekt,

Kryetari i komunës së Tearcës
Isen Asani

ORGANIZIMI I BRENDSHËM

Organizimi, kompetencat dhe mënyra e kry-

erjes së detyrave të administratës komunale
bëhet me vendim të sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Tearcës të cilin e propozon
Kryetari i komunës.
Statuti është akt themelor i komunës me të cilin përcaktohen çështjet themelore lidhur me
organizimin dhe punën e komunës dhe me
çështje të tjera të rëndësishme për komunën.
Organizimi i brendshëm i administratës së komunës së Tearcës mbështetet në Rregulloren
për sistematizimin e vendeve të punës.
Me këtë Rregullore përcaktohet numri i punonjësve të nevojshëm për kryerjen e punëve në
kompetencë të administratës së komunës së
Tearcës, emërtimi, renditja dhe përshkrimi i
vendeve të punës si dhe kushtet e nevojshme

për kryerjen e punëve dhe të detyrave.
Punët dhe detyrat që kryhen në komunë
grupohen sipas karakterit, duke u nisur nga ngjajshmëria e tyre e ndërsjelltë,
lidhshmëria dhe lloji, vëllimi dhe shkalla
e ndërlikueshmërisë, përgjegjësisë, profesionalizmit të nevojshëm dhe të kushteve
tjera për kryerjen e tyre. Administrata komunale organizohet në departamente. Për
organizimin e brendshëm të administratës
së komunës së Tearcës është përgjegjës
Kryetari i komunës, i cili e organizon, koordinon, bashkërendit dhe orienton kryerjen e
punëve dhe detyrave në administratën komunale dhe kujdeset për ligjshmërinë, efikasitetin, funksionimin dhe metodat e punës së
administratës komunale si dhe udhëheq me
grupin menaxhues të komunës.

MISIONI I KOMUNËS
“Vetadministrim lokal dhe përfaqësim real i
vullnetit politik të qytetarëve bazuar në principin e menaxhimit më të mirë me kapacitetet
njerëzore dhe ekonomike”.
Qëllimi i politikës menaxhuese të komunës së
Tearcës është që të jemi real gjatë krijimit të
ekipit adekuat të udhëheqësve dhe të punësuarëve për t’i zhvilluar planet dhe qëllimet
e komunës.
Komuna e Tearcës ka qëllimet afatgjate dhe
afatshkurtëra të cilat parasëgjithash varren
nga kapacitetet njerëzore (profesionale),
kapacitetet ekonomike, planet strategjike dhe
mundësitë reale.
Komuna e Tearcës në përpilimin e misionit të
saj është udhëhequr nga “Modeli Kaskadë” i
cili paraqet mjet për t’i bërë reale dhe praktike
marrëveshjet midis menaxhmentit (Kryetarit

dhe udhëheqësve) dhe Këshillit.
Kriter i rëndësishëm është qasja ndaj buxhetit, pajisjeve teknike dhe hapsirës për punë.
Këshilli dhe Kryetari i komunës janë përgjegjës për misionin e komunës të bazuar në
premtimet që ua kanë dhënë qytetarëve të
tyre.
Kryetari i komunës dhe udhëheqësit e departamenteve zhvillojnë planin vjetor të
departamenteve të bazuar në ide reale.Secili udhëheqës adopton planin vjetor në departamentin e tij me qëllime të qarta dhe të
definuara në mënyrë specifike.Në fakt, plani
vjetor i departamenteve dhe plani i personelit paraqesin kontratë midis udhëheqësit të
departamentit dhe Kryetarit të komunës në
përpilimin e misionit të komunës.

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

K

PROFILI I KOMUNËS

omuna e Tearcës ndodhet në pjesën
veri-perendimore të Republikës së
Maqedonisë, rrëzë Malit Sharr, duke
përshirë një pjesë të madhe të fushës
së Pollogut. Në perëndim kufizohet me Republikën e Kosovës, në jug me komunën e Tetovës,
ndërsa në veri-lindje me komunën e Jegunovcës.
Deri më vitin 1965, në kuadër të komunës së
Tearcës, përfshihej edhe komuna e tanishme e
Jegunovcës (së bashku me Vratnicën).
Me organizimin territorial të komunave të vitit
1966 komuna e Tearcës iu bashkua komunës së
Tetovës, ndërsa me ndryshimin e ligjit në vitin
1996, kjo komunë u mëvetësua.
Në përbërje të komunës së Tearcës bëjnë pjesë
trembëdhjetë vendbanime: Nepreshten, Leshkë,
Sllatinë, Varvarë, Tearcë, Breznë, Përshefcë,
Gllogjë, Jelloshnik, Dobrosht, Nerasht, Odër
dhe Përc.
Vendbanimet:Varvarë, Breznë, Jelloshnik dhe
Përc, janë vendbanime kodrinoro-malore, ndërsa fshati Nerasht shtrihet në pjesën e djathtë të
rrugës regjionale R-405, në pjesën fushore.

• Kryetar komune: Isen Asani
• Kryetar këshilli:Femi Beqiri
• Anëtarë të Këshillit komunal: 19
• Dita e komunës: 20 Dhjetor
• Adresa: komuna e Tearcës, 1224
• Telefoni: 044/381-336, 044/381-101
• Faksi: 044/381-443
• Web-faqja: http://www.tearce.gov.mk

Selia e komunës ndodhet në fshatin Tearcë.
Komuna paraqet qendër administrative, kulturore dhe ekonomike të kësaj pjese të Pollogut të Poshtëm me sipërfaqe të përgjithshme
prej 138,12 km² dhe gjithsejt 22.454 banorë,
nga nacionalitete të ndryshme, edhe atë: shqiptarë 18.950 banorë (84.39%), maqedonas 2.739
banorë (12.20%), turq 515 banorë (2.29%), romë
54 banorë (0.24%), serb 7 banorë (0.03%) dhe të
tjerë 167 banorë (0.74%). Sipas regjistrimit të
popullsisë të vitit 2002 komuna ka 5.095 familje, gjegjësisht 5.480 shtëpi (banesa).
Në kuadër të komunës së Tearcës funksionojnë 5 shkolla fillore qendrore, edhe atë: Sh.f.
“Eqrem Çabej”-Sllatinë; Sh.f. “Asdreni”-Gllogjë; Sh.f. “Faik Konica”-Dobrosht; Sh.f. “Ismail Qemali”-Nerasht dhe Sh.f. “Kiril Pejçinoviq”-Tearcë, si dhe 3 shkolla fillore periferike
në fshatrat Neproshten, Leshkë dhe Odër. Kulturën në komunën e Tearcës e përfaqësojnë
disa shoqëri kulturo-artistike, si: SHKA“Ismail
Qemali”-Nerasht; SHKA “Vëllazërimi”-Sllatinë;
SHKA“Jehona”-Përshefc dhe SHKA “Teuta”Tearcë.

Qendra e komunës:f.Tearcë
Sipërfaqja:136, 54 km2
Numri i banorëve:22.454
Kodi postal:1244
Targa e automjeteve:TE
Kodi telefonik: +389 (0) 44
Dendësia:164,45 banorë/km2

KËSHILLI I KOMUNËS

AKTE TË MIRATUARA NGA
KËSHILLI I KOMUNËS SË
TEARCËS NË VITIN 2014

Vendim për miratimin e buxhetit të komunës për vitin 2015.
Vendim për realizimin e buxhetit të komunës për vitin 2015.
Programë për përpunimin e dokumentacionit urbanistik planor lokal të komunës
së Tearcës për vitin 2014.
Programë për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e Tearcës për vitin
2014.
Plan lokal (Programë vjetore) për punën
e Komisionit për mundësi të njëjta mes
gjinive.
Programë për menaxhim me kriza për
vitin 2014.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës për përkrahjen e sektorit civil për
vitin 2014.
Programë për aktivitet e komunës së
Tearcës në lëmin e sigurimit social për
vitin 2014.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës në sferën e kulturës për vitin 2014.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës në sferën e sportit për vitin 2014.
Plan i NP “Higjiena”-Tearcë për ndërtim,
rekonstruktimin dhe mirëmbajtje të ujësjellësave vendore për vitin 2014.
Plani aksional i Programit të mentorimit
në kuadër të projektit “Ne jemi lideret-nxitëset e ardhshme të ndryshimeve në
bashkësitë tona”.
Plani aksional për pastrimin e shtretërve
të lumenjve në komunën e Tearcës.
Programë për mbrojtjen e shëndetit të
popullatës për vitin 2014.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës në sferën e zhvillimit ekonomik
lokal (ZHEL) për vitin 2015.
Programë për menaxhim me mbeturinat
në komunën e Tearcës për vitin 2015.
Plan Operativ për mirëmbajtjen e rrugëve
lokale dhe rrugicave në vendbanimet e
komunës së Tearcës për vitin 2015.
Strategjia lokale për zhvillim të të rinjve
(2014-2020).

Anëtarët e Këshillit komunal
Femi Beqiri (Kryetar)

f.Nerasht

Memedin Abazi

f.Sllatinë

Berna Xhemaili
Besnik Elezi
Betim Mustafi
Sherif Esati
Hanife Vejseli
Habil Memedi
Xhelil Saiti
Xhevdet Xhelili
Memetriza Zaiti
Arlind Zeqiri
Yllzana Veliji
Mirushe-Asani Shaqiri
Bashkim Velii
Nuran Qazimi
Bejxhan Ilas
Vanco Milevski
Orce Nikollovski

f.Tearcë
f.Gllogjë
f.Neproshten
f.Përshefc
f.Odër
f.Sllatinë
f.Dobrosht
f.Odër
f.Gllogjë
f.Përshefc
f.Neproshten
f.Nerasht
f.Dobrosht
f.Përshefc
f.Tearcë
f.Dobrosht
f.Tearcë

Strategjia për ndryshimet klimatike për
komunën e Tearcës.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollës fillore “Faik Konica”
f.Dobrosht, 2014/15.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollës fillore “Eqrem Çabej”
f.Sllatinë, 2014/15.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollës fillore “Kiril Pejçinoviq” f.Tearcë, 2014/15.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollës fillore “Ismail Qemali” f.Nerasht, 2014/15.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollës fillore “Asdreni”
f.Gllogjë, 2014/15.
Vendim për formimin e paraleleve me
numër më të vogël se 25 nxënës.
Vendim për caktimin e maksimumit të
arkës së Buxhetit të komunës së Tearcës.
Vendim për ndarjen e mjeteve financiare
Shoqatës për ardhmëri rinore Youth4Youth nga f.Përshefc.
Burimi: “Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”

AKTE TË MIRATUARA NGA KËSHILLI I KOMUNËS
SË TEARCËS NË VITIN 2014
Vendim për miratimin e llogarisë vjetore
të Buxhetit të komunës së Tearcës.
Raport për realizimin e Programës së
punës vjetore të komunës së Tearcës.
Raport për llogarinë përfundimtare të NP
“Higjiena”-Tearcë.
Raport për punë dhe raportit vjetor financiar të NP “Higjiena”-Tearcë.
Raport për realizimin e Programës vjetore
për hapjen, rekonstruktimin dhe mirëmbajtjen e udhëve lokale dhe rrugicave në
territorin e komunës së Tearcës.
Raport për realizimin e programës për
ndriçim publik.
Vendim për kofinancimin e projektit:Ndërtimi i rrjetit primar i ujësjellësit të f.Dobrosht.
Vendim për kofinancimin e projektit:Ndërtimi i trotuarit Gllogjë-Përshefc-Tearcë
përgjatë rrugës regjionale TetovëJazhincë.
Pëlqim për ekskurzion njëditor me nxënës
të shkollave fillore të komunës së Tearcës.
Vendim për përcaktimin e çmimit të ujit
për pije dhe kyçjes së ujit në ujësjellës.
Vendim për caktimin e zonave si dhe tarifave për tatimin në shitblerje, gjegjësisht
tatimin në qarkullim.
Vendim për caktimin e lartësisë së taksave komunale.
Kriteriume për përcaktimin e vlerës së tregut të pasurisë së patundshme.
Vendim për caktimin e çmimit minimal për
shitblerje të pasurisë së patundshme.
Vendim për rendin botorë dhe masat për
zbatimin e tij në komunën e Tearcës.
Iniciativë për propozim vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal.
Vendim për emërimin e anëtarëve nga komuna e Tearcës në komisionin e përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal.
Vendim për formimin e komisionit të përbashkët për bashkëpunim ndërkomunal.
Vendim për vendosjen e bashkëpunimit
ndërkomunal.
Vendim për formimin e Këshillit për shëndet publik.
Vendim për themelimin e Këshillit lokal
për preventive.
Vendim për veprim me objektet e ndërtu

ara pa leje në zonat potenciale jostabile.
Rebalanc i buxhetit të komunës së Tearcës
për vitin 2014.
Lista e anëtarëve të grupit monitorues
për implementimin e strategjisë për ndryshimet klimatike për komunën e Tearcës.
Vendim për incizimin audio të mbledhjeve të Këshillit.
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin
e Rregullores së Këshilli të komunës së
Tearcës.
Vendim për rehabilitimin e rrugëve të fushës dhe ndërtimin e kanaleve për ujitje.
Raport i komisionit për vlerësimin dhe
vërtetimin e lartësisë së dëmeve nga fatkeqësitë elementare.
Vendim për përgatitjen e projektit themelor
për ndërtimin e rrugës kryesore të f.Odër.
Raport kuartal për realizimin e buxhetit të
komunës së Tearcës për periudhën kohore
nga 01.01.2014 deri 30.06.2014.
Iniciativë për ndërtimin dhe hapjen e cerdhes për fëmijë.
Vendim për inkorporim në dokumentacionin e planit urbanistik të objektit të
ndërtuar pa leje YS 10 (20) kV “Neproshten 1” ndërtuar në PK nr.961/2.
Vendim për ridestinim të mjeteve nga Buxheti i komunës së Tearcës për vitin 2014.
Vendim për formimin e Këshillit për siguri të komunikacionit rrugor në komunën e
Tearcës.
Vendim për përkrahjen e Vendimit për
ndërprerjen e procedurës së ndarjes së
koncesionit , ndërtimin dhe menaxhimin
e deponisë rajonale të mbetjeve të forta
komunale në Rajonin Planor të Pollogut .
Vendim për rifillimin e procedurës së
ndarjes së koncesionit, ndërtimin dhe
menaxhimin e deponisë rajonale të mbetjeve të forta komunale në Rajonin Planor
të Pollogut.
Vendim për themelimin e Këshillit lokal
për parandalimin e sjelljes delikuente të
fëmijëve.
Vendim për kofinancimin e projektit për
Rikonstruimin dhe rehabilitimin e rrugës
lokale nga f. Tearcë (komuna e Tearcës)
deri në f. Shemshovë (komuna e Jegunovcës).
Burimi: “Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”.

AKTE TË MIRATUARA NGA KËSHILLI I KOMUNËS
SË TEARCËS NË VITIN 2015
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës për përkrahjen e sektorit të OJQ
në vitin 2015.
Programë për aktivitet e komunës së
Tearcës për lëmin e sigurimit social në
vitin 2015.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës në sferën e kulturës për vitin
2015.
Programë për aktivitetet e komunës së
Tearcës në sferën e rinisë dhe sportit për
vitin 2015.
Plani lokal aksional për punën e Komisionit për mundësi të njëjta mes femrave
dhe meshkujve për vitin 2015.
Plan për transparencë në punën e komunës.
Programë për mbrojtjen e shëndetit të
qytetarëve në vitin 2015.
Programa për efikasitet energjetik të komunës së Tearcës për periudhën kohore
2015-2017 bashkë me planin vjetor 2015.
Programa për planifikimin e ekskurzionit
njëditësh me nxënësit e klasave III-IV-VVI-VII-VIII dhe IX.
Plan i NP “Higjiena”-Tearcë për ndërtim,
rekonstruktimin dhe mirëmbajtje të ujësjellësave vendore për vitin 2015.
Programë për menaxhim me kriza për
vitin 2015.
Programë e komunës së Tearcës për punë
me format e qeverisjes vendore.
Vendim për caktimin e maksimumit të
arkës së Buxhetit të komunës së Tearcës.
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e
vendimit për përpilimin e zgjidhjes ideoartistike të stemës së komunës së Tearcës.
Vendim për kofinancimin e projektit: Rekonstruimi dhe zgjerimi i një pjese të rrjetit të ujësjellësit të f.Dobrosht.
Vendim për kofinancimin e projektit:
Rikonstruimi dhe zgjerimi i një pjese të
rrjetit të ujësjellësit të f. Sllatinë.
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e
vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Tearcës për vitin 2015.
Raport për realizimin e Programit të punës
vjetore të Këshillit të komunës së Tearcës
për vitin 2014.
Raport për realizimin e Programës vjetore
për hapjen, rekonstruktimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale në territorin e komunës së Tearcës për vitin 2014.
Raport për realizimin e Programës për

ndriçim publik për vitin 2014.
Vendim për cregjistrim të përhershëm nga
evidenca zyrtare nga baza e të dhënave
të obligimeve tatimore të komunës së
Tearcës për shkak të vjetërsimit të tyre.
Vendim për iniciativën qasje-LEADER.
Vendim për lartësinë e cmimit për
shfrytëzimin e rrugëve nga automjetet,
automjetet e rënda ngarkuese, autobusat,
automjetet speciale dhe motociklat.
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e
Vendimit për formimin e shtabit për mbrojtje dhe shpëtim.
Përfundim për miratimin e Raportit për
llogarinë përfundimtare të NP “Higjiena”-Tearcë për vitin 2014.
Vendim për miratimin e llogarisë vjetore
të Buxhetit të komunës së Tearcës për vitin
2014.
Vendim për caktimin e listës prioritare të
projekteve në lidhje me aplikimin në thirrjen publike 01-2015 të EU IPA grandit të
shpallur nga Ministria e financave e RMsë.
Vendim për caktim me prioritet të projektit për ndërtimin e trotoarit në rrugën regjionale Tetovë-Jazhincë (f.Sllatinë-Leshkë-Neproshten).
Vendim për lidhjen e marrëveshjes për
bashkëpunim për vendosje të sistemit për
menaxhim me hedhurina, në nivel rajonal, në rajonin planor të Pollogut.
Përfundim për miratimin e raportit për
punë të NP “Higjiena”-Tearcë për vitin
2014.
Vendim për përpunimin e planit urbanistik-Akt të përgjithshëm për gjitha vendbanimet e komunës së Tearcës, edhe
atë:Neproshten, Leshkë, Sllatinë, Tearcë,
Përshefc, Gllogjë, Dobrosht, Odër, Nerasht, Varvarë, Breznë, Jelloshnik dhe
Përc.
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin
e Vendimit për vërtetimin dhe caktimin
e emërtimit të rrugëve në vendbanimet e
komunës së Tearcës.
Vendim për pagesë të mëditjes prej 800
denarë për punë në terren dhe 130 denarë
për shpenzime rruge për anëtarët e këshillit komunal dhe personat profesional.
Vendim për caktimin e kompenzimit për
ndërtimin e objekteve për banim dhe objekteve tjera.
Burimi: “Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”

investim për Projektin: “Furnizimi me ujë
dhe ujërave të zeza”.
Vendim për dhënien e mendimit dhe autorizimit për alokim dhe transferim të
mjeteve nga llogaria e buxhetit të komunës së Tearcës.
Vendim për caktim me prioritet të realizimit të projektit Rekonstruktimi i rrugës
së fushës mes fshatrave Gllogjë-Përshefc-Dobrosht dhe Nerasht deri në
rrugën regjionale në f.Jegunovcë.
Plan Operativ për mirëmbajtjen e rrugëve
lokale dhe rrugicave në vendbanimet e
territorit të komunës për vitin 2016.
Programë për zhvillim ekonomik lokal
(ZHEL) për vitin 2016.
Plan vjetor për efikasitet energjetik i komunës së Tearcës për vitin 2016.
Programës për menaxhim me mbeturinat
në komunën e Tearcës për vitin 2016.

AKTIVITETE-TAKIME PUNE
Takim pune e zv.Kryeministrit
z.Musa Xhaferri dhe Ministrit të
pushtetit lokal z.Lirim Shabani në
komunën e Tearcës.

A

Takim pune me kordinatorin e organizatës “TIKA” që vepron në kuadër të
ambasadës së Republikës së Turqisë në
Shkup për mundësinë e investimeve në
sferën e kulturës, arsimit, sportit, infrastrukturës dhe turizmit.

KOMISIONET
E KËSHILLIT TË KOMUNËS
Komisioni për çështje të verifikimit, zgjedhje dhe emërime.
Komisioni për financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal
Komisioni statutar-juridik
Komisioni për urbanizëm
Komisioni për punë komunale dhe komunikacion
Komisioni për veprimtari shoqërore
Komisioni për mundësi të njëjta
Komisioni për dhurata dhe mirënjohje
Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive
Këshilli mbikqyrës për kontrollë të
mjeteve materialo-financiare
Burimi: “Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”

Fillon implementimi i projektit: “Ngritja e bizneseve në mjedise multietnike”. Projekti është dyvjecar dhe do të
përkrah bizneset e vogla. Financuar
nga Ambasada e Britanisë së Madhe në
Shkup.

A

A

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e
Programës për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2015, nr.07-1787/1 të
datës 19.12.2014.
Rregullore për punë të komisionit për
marrëdhënie midis bashkësive.
Rregullore për transparencë në punën e
komunës.
Vendim për mënyrën e dhënies së dokumentacionit qytetarëve të komunës së
Tearcës.
Vendim për miratimin e Programit vjetor
të punës së shkollave fillore për vitin
2015/16.
Vendim për formimin e paraleleve me
numër më të vogël se 25 nxënës.
Vendim për caktimin e lokacionit për
ndërtimin e objektit të ri të Sh.F. periferike
“Eqrem Cabej” f.Neproshten.
Vendim për kofinancimin e projektit për
përgaditje të dokumentacionit teknik për
rikonstruim dhe zgjerimin të rrjetit shpërndarrës të ujësjellësit për f. Tearcë.
Vendim për kofinancimin e projektit për
përgaditje të dokumentacionit teknik për
rikonstruim dhe zgjerimin të rrjetit shpërndarrës të ujësjellësit për f. Tearcë.
Vendim për kofinancimin e projektit për
përgaditje të projekt/dokumentacionit
teknik-matjet gjeodezike për rikonstruim dhe rehabilitim të rrugës lokale
Tearcë-Shemshovë.
Vendim për fillimin e iniciativës për përpunimin e planit urbanistik-Akt të përgjithshëm për vendbanimet Varvarë, Breznë,
Jelloshnik dhe Përc, si dhe kampingut
veror “Tre ujërat”.
Përfundim për dhënien e mendimit pozitiv
për realizimin e Programës për dedikimin e ekskurzionit njëditor me nxënësit e
shkollave fillore në komunë e Tearcës.
Vendimi për ndarje të ndihmës financiare të familjeve, shtëpitë e të cilëve janë të
prekura nga vërshimet në territorin e komunës së Tearcës.
Vendim për gjetjen e një hapësire me prioritet për ndërtimin e Poliklinikës si punkt
privat shëndetësore në nivel të komunës
së Tearcës
Vendim për dhënie të pëlqimit dhe autorizimit për nënshkrimin e Kontratës për
grant, në pajtim me Kontratën për financim
serapis numër 2008-0446 mes Republikës
së Maqedonisë dhe Bankës evropiane për

A

AKTE TË MIRATUARA NGA KËSHILLI I KOMUNËS
SË TEARCËS NË VITIN 2015

Kampanjë shkollore “Vallëzimet tradicionale” në kuadër të implementimit të
projektit: “Të gjithë jemi të barabartë”.
Financuar nga Ambasada e Britanisë
së Madhe në Shkup dhe përkrahur nga
MASH.

AKTIVITETE-TAKIME PUNE

A

AKTIVITETE-TAKIME PUNE
Aktivitete të përbashkëta me nxënësit
e Sh.f. “Faik Konica” f.Dobrosht dhe
“Zhivko Cingo” f.Vellgozhd (Ohër)
për realizimin e projektit “Integrimi
multietnik në arsim”, realizuar nga
OJQ “MCGO” dhe financuar nga
USAID.

Kampanjë lokale për ndryshimet
klimatike. Realizuar nga OJQ
“CED” dhe komuna e Tearcës. (Financuar nga USAID).

A
b

A

b

Manifestimi “DITA E GROSHËS” 2014/15, e cila u
realizua nga OJQ “CED” në
bashkëpunim me komunën
e Tearcës dhe SWG.

Takim me përfaqësuesen e “0US
PEACE CORPS” për Maqedoni, znj.
Ivana Tomovska lidhur me projektin
e komunës për mikpritjen e vullnetarëve nga SHBA-të.

A

Ushqime tradicionale për
organizimin e manifestimit
“Dita ndërkombëtare e gruas rurale”. Financuar nga
OEMVP, Ambasada e SHBAve në Shkup dhe përkrahur
nga komuna e Tearcës.

Vizitë pune nga ekipi i ndërmarrjes projektuese “Proteus” nga Republika e Sllovenisë për bashkëpunim të
ndërsjelltë në lidhje me efikasitetin energjetik.

Kryetari i komunës së Tearcës realizoi
takim pune me përfaqësues të kompanisë ‘CEEES TREJD’ për mundësinë e
investimeve në sistemin e kanalizimit
dhe ujësjellësave.

Komuna e Tearcës në mënyrë
solemne organizoi manifestimin
për festën e 7 dhe 8 Marsit (Dita e
mësuesit dhe Dita e gruas), ku ishin
të ftuar të gjithë arsimtarët dhe veteranët e arsimimit shqip në rajonin
e komunës.

A

b

AKTIVITETE-TAKIME PUNE

A

b

Takim me Ambasadorin e
SHBA-ve në Shkup z.Jess L.
Baily si dhe James Stein drejtor i Agjensionit te SHBA-ve
për zhvillim ndërkombetar.

Takim pune me z. Joachim Traband dhe
z. Joachim Josef Platzelt drejtor ekzekutiv i korporatës kanadeze “Trafor”, si zv.
Kryeministrin z.Musa Xhaferi, Ministrin
e ekonomisë z.Bekim Neziri, ministrin e
mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor
z.Nuran Izairi, dhe Ministrin e vetqeverisje lokale z.Lirim Shabani.

b

Pjesëmarrje në Samitin
e parë ndërkombëtarë të
komunave binjake e cila
u organizua nga ana e
komunës Mersin-Republika e Turqisë.

INFRASTRUKTURË
2014

INFRASTRUKTURË
2015

-Bekatonimi i rrugicave në f.Tearcë
në sipërfaqe të përgjithshme prej
810 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Përshefc në
sipërfaqe të përgjithshme prej 360 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Dobrosht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 1285 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Neproshten
në sipërfaqe të përgjithshme prej 403
m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Gllogjë në
sipërfaqe të përgjithshme prej 430 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Nerasht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 2365 m2.
-Bekatonimi i rrugës lokale në f.Neproshten, te v.q. “Mulliri i vjetër”.
-Bekatonimi i rrugës lokale në f.Tearcë
prej te xhamia e epërme deri te kisha.
-Bekatonimi i parkut për lojërat e fëmijeve në f.Gllogjë (lagjja maqedonase).

-Bekatonimi i rrugicave në f.Tearcë
në sipërfaqe të përgjithshme prej
510 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Përshefc në
sipërfaqe të përgjithshme prej 4.526 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Dobrosht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 460 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Neproshten
në sipërfaqe të përgjithshme prej 667
m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Gllogjë në
sipërfaqe të përgjithshme prej 3107 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Nerasht në
sipërfaqe të përgjithshme prej 640 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Sllatinë në
sipërfaqe të përgjithshme prej 2501 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Leshkë në
sipërfaqe të përgjithshme prej 250 m2.
-Bekatonimi i rrugicave në f.Odër në
sipërfaqe të përgjithshme prej 460 m2.

PROJEKTE

b

Komuna e Tearcës jep
donacion banka shkollore
për nxënësit e e shkollës
fillore “Nikolla Karev”
f.Nerovë, Komuna e Krushevës.

-Mirëmbajtja e rregullt e elektrifikimit rrugor në të gjitha vendbanimet e komunës së Tearcës.
-Mirëmbajtja e rregullt e rrugëve
dhe rrugicave gjatë sezonit dimëror.
-Furnizimi i të gjitha shkollave fillore
me lëndë djegëse (drunj dhe naftë).
-Sigurimi
papagesë
i
transportit për nxënësit që udhëtojnë (Në bashkëpunim me MASH).
-Përgatitje e projekteve themelore për
rekonstruktimin e disa rrugëve lokale.
-Përgatitje të projekteve themelore
për rekonstruktimin e rrjeteve të ujës

2014/15
jellësave në disa vendbanime.
-Krijimi i kushteve për hapjen
e
reparteve
prodhuese në komunën e Tearcës.
-Dhënia e lejeve të ndërtimit
në
formë
elektronike.
-Legalizim të një numri të madh të
objekvete të ndërtuara pa leje.
-Dhënie
e
fletëpronësive
nga
ana
e
komunës.
-Realizim i kërkesave të ligjshme
të parashtruara nga qytetarët,
bashkësitë lokale, OJQ-të, etj.

PROJEKTE

2014/15

b

Realizimi
i
Projektit: “Ne jemi lideret dhe
nismëtarët për ndryshime
në bashkësitë tona”. Financuar nga Instituti për
hetime
socio-humanitare dhe kofinancuar
nga komuna e Tearcës.

PROJEKTE
Shtrimi i 300m2 pllaka
bekatoni në rrugën lokale
në f.Neproshten. Participim
edhe i banorëve të lagjes.

A

b

Shtrimi me pllaka bekatoni
të rrugës lokale f.Neproshten në v.q. “Padina”.
Participim edhe i banorëve
të lagjes.

b

Shtrimi i 370 m2 pllaka
bekatoni në rrugën lokale
afër “Parkut të dëshmorëve”
f.Neproshten.

Projekti për zgjërimin e
bizneseve të vogla. Projekti zbatohet në komunën e
Tearcës dhe Jegunovcës.
Financuar nga USAID dhe
përkrahur nga komuna e
Tearcës.

Mirëmbajtja e rrugëve dhe
rrugicave gjatë sezonit
dimëror 2014/2015.
Financuar nga komuna e
Tearcës.

Realizimi i projektit për
zëvendësimin e pocave
ekzistues të ndricimit publik me poca kursyes (led).
Financuar nga USAID dhe
kofinancim nga komuna e
Tearcës.

b

A

A

Shtrimi i 400 m2 pllaka bekatoni
në f.Neproshten. Participim edhe
nga banorët e lagjes.

A

2014/15

PROJEKTE

2014/15

PROJEKTE

2014/15

ASFALTIMI I RRUGËS KRYESORE NË F.NEPROSHTEN
Ndrimi i linjës së rrjetit të
ujësjellësit në f.Neproshten. Gjatësia 60 metër.

A

Vendosja e gypave për rrjedhën e
ujërave atmosferik në f.Neproshten.

GJENDJA E MËPARSHME

A

ASFALTIMI I RRUGËS NË LAGJEN MAQEDONASE NË F.NEPROSHTEN

GJATË PUNIMEVE

GJENDJA E TANISHME

GJATË PUNIMEVE

Financuar nga Banka Botërore.
Përgatitja e dokumentacionit teknik
nga shërbimi profesional i komunës
së Tearcës.
Gjatësia e rrugës:772 metër.
Vlera e investimit:80.448 euro.

GJENDJA E TANISHME

Financuar nga Banka
Botërore.
Përgatitja e dokumentacionit teknik nga shërbimi
profesional i komunës së
Tearcës.
Gjatësia e rrugës:530
metër.
Vlera e investimit:46.259
euro.

2014/15

PROJEKTE

A

PROJEKTE

ASFALTIMI I RRUGËS KRYESORE NË F.LESHKË

2014/15

Shtrimi i 500 m2 pllaka bekatoni në
f.Sllatinë. Participim nga banorët e
lagjes.

Shtrimi i pllakave të bekatonit në
lagjen “Zbirala” f.Sllatinë. Participim edhe nga banorët e lagjes.

GJATË PUNIMEVE

A

A

Shtrimi me pllaka bekatoni të
rrugës lokale në lagjen e poshtme
në f.Sllatinë. Participim nga banorët
e lagjes.

GJENDJA E TANISHME

Financuar nga Banka
Botërore.
Përgatitja e dokumentacionit teknik
nga shërbimi profesional i komunës së
Tearcës.

Materiale ndërtimore për
ndërtimin e murrit dhe
kanalit për ujërat atmosferik tek rruga e quajtur “Peshorja” f.Sllatinë.

A

2014/15

ASFALTIMI I RRUGËS LOKALE NË F.SLLATINË

PROJEKTE

2014/15

Vendosja e skajoreve përreth
rrugës regjionale për ndërtimin
e trotoarit nga f.Përshefc drejt
f.Tearcë. Financuar nga komuna
e Tearcës.

GJATË PUNIMEVE

A

A

PROJEKTE

Sanimi i pjesëve të shkatëruara të
asfaltit në hyrje të f.Përshefc.

Komuna e Tearcës në bashkëpunim
me kompanin “HIDRO SOLO POWER”
siguroi donacion për ndërtimin e 4
mini urrave në f.Përshefc. Aktivitet i
përkrahur edhe nga banorët e fshatit.

A

A

GJENDJA E TANISHME

Financuar nga Banka
Botërore.
Përgatitja e dokumentacionit teknik nga shërbimi
profesional i komunës së
Tearcës.
Gjatësia e rrugës 730
metër.
Vlera e investimit:80.000
euro.

Shtrimi i mbi 100 m2 pllaka bekatoni në f.Përshefc. Participim edhe
nga banorët e lagjes.

PROJEKTE

2014/15

NDËRTIMI I TROTOARIT NË F.PËRSHEFC

PROJEKTE

2014/15

NDËRTIMI I TROTOARIT NË F.GLLOGJË

Financuar nga komuna e Tearcës
dhe vetkontribut i banorëve të
f.Përshefc. Komuna ka dhënë
rrërrën, pllakat e bekatonit dhe
skajoret.

FAZA FILLESTARE
GJATË PUNIMEVE

GJATË PUNIMEVE

GJENDJA E TANISHME

GJENDJA E TANISHME

Financuar nga komuna e Tearcës
dhe vetkontribut i banorëve të
f.Gllogjë. Komuna ka dhënë
rrërrën, pllakat e bekatonit dhe
skajoret.

2014/15

PROJEKTE

2014/15

A

PROJEKTE

A

Ndimi i rrjetit të sistemit të ujësjellësit sekondar
në f.Dobrosht në gjatësi prej 1 km.
Financuar nga Byroja për zhvillim rajonal dhe
kofinancim nga komuna e Tearcës.

FAZA FILLESTARE

Shtim i 500 m2 pllaka të
bekatonit në rrugën lokale në
f.Nerasht.
Financuar nga komuna e
Tearcës dhe vetkontributi i
banorëve të lagjes.

Vendosje e lentave të bardha
rrugore në rrugët lokale të
f.Dobrosht.

A

ANGAZHIM MAKSIMAL PËR SANIMIN E DËMEVE NGA VËRSHIMET NË F.DOBROSHT

GJENDJA E TANISHME

A

Vendosje e trafostacionit të
tensionit të lartë në f.Nerasht. Financuar nga EVN-Maqedoni në vlerë prej 60.000
euro. Dokumentacioni teknik
i siguruar nga komuna e
Tearcës.

PROJEKTE

2014/15

PROJEKTE
2014/15
Hapja e rrugës Tearcë-Shemshovë.

A

Shtrimi i 300 m2 pllaka
bekatoni në f.Tearcë. Participim edhe nga banorët e
lagjes.

GJENDJA E MËPARSHME
Rrërrë dhe 100 m2 pllaka
bekatoni për rekonstruktimin e
rrugës afër kishës në f.Tearcë.
Vendosja e pllakave të bekatonit është kryer nga vet
banorët.

Vendosja e pllakave të bekatonit
në
f.Odër.
Participim edhe nga banorët e lagjes.

A

A

Ndrimi i dyerve të shkollës fillore
periferike “Faik Konica” f.Odër.

Ndrimi i gypave në rrjetin
e ujësjellësit sekondar në
f.Tearcë.

A

A

A

Rrërrë dhe pllaka bekatoni për
rekonstruktimin e rrugës në hyrje të
shkollës fillore të f.Tearcë. Vendosja
e pllakave të bekatonit është kryer
nga vet banorët.

FAZA E PARË

Dislokimi
i shtyllave
elektrike në
qendër të
f.Odër (te
xhamia).

A

Vendosja e
trafostacionit
në lagjen e
Dinallarëve në
f.Dobrosht.
Investitor:
EVN-Maqedoni
(NJR Tetovë)

A

UJËSJELLËS / NP “HIGJIENA

2014/15

UJËSJELLËS / NP “HIGJIENA

2014/15

Sanimi i rrjetit primar të ujësjellësit të f.Përshefc te v.q.
“arrat e Esatit”.

A

A

A

Sanimi i rrjetit kryesor të ujësjellësit në f.Tearcë në gjatësi prej
600 metër.

A

Sanimi i rrjetit sekondar të
ujësjellësit të f.Tearcë në gjatësi prej 800 m. (Linja e rrjetit të
ujësjellësit te stacioni i autobusave).

Sanimi i rrjetit primar të ujësjellësit të f.Odër.

Pastrimi i rezervoarit të ujit të
pijes në f.Leshkë.

A

Sanimi i rrjetit primar të
ujësjellësit në f.Tearcë, te
v.q. “Kepat e Kuq”.

A

A

Ndrimi i rrjetit të ujësjellësit
sekondar te shkolla fillore periferike e f.Neproshten.

A

Ndrimi i gypave të rrjetit primar të ujësjellësit të f.Tearcë
në gjatësi 2 km.

Angazhim në ndërtimin e një
pjese të rrjetit sekondar të ujësjellësit në f.Dobrosht.

A

RAPORT FINANCIAR 2014
Paraqitja e shpenzimeve sipas llojit
Të realizuara
Denarë
Paga themelore
9.14.3092,00
Kontribute për sigurim
3.242.867
social nga punëdhënësi
Shpenzime kapitale
Të realizuara
Denarë
Objekte ndërtimore
Blerja e mobiljeve, pajisjeve, automjeteve dhe
makinave

/
254.178,00

Projekte kapitale
Të realizuara
Denarë
Ndërtim të rrugëve dhe
rrugicave.

4.398.417,00

Ndërtim të kapaciteteve
për furnizim me ujë të
pijshëm
Realizim të projekteve
tjera

6.559.242,00

Ndihmë të njëhershme
financiare
Kontratë në vepër

335.900,00
290.166,00

Shpenzime
Të realizuara

Denarë

Energji elektrike
Nxemje për objektin
Shpenzime poste

5.832.091,00
268.229,00
102.292,00

Denarë

Shpenzime për komunikim

385.960,00

Shpenzime për lëndë
djegëse.

997.564,00

Të realizuara
Denarë
126.544,00

Transfere deri te klubet
sportive
Transfere tjera

138.000,00
964.564,00

Mirëmbajtje e rrugëve

228.889,00
177.500,00
80.000,00

4.214.879,00

Ndërtim të kapaciteteve
për furnizim me ujë të
pijshëm
Realizim të projekteve
tjera

8.632.461,00

Të realizuara

Harxhime për dezinfektim dhe dezinsektim

Denarë

2.830.382,00
780,954,00

Transfere deri te klubet
sportive
Transfere tjera

40.000,00

225.378,00

Të realizuara
Punësime të përkohshme

Denarë
5.737.101

Ndihmë të njëhershme
financiare
Kontratë në vepër

425.166,00

Të realizuara

Denarë
60.000,00

Burimi: “Llogaria përfundimtare e Buxhetit të komunës së Tearcës për vitin 2014”

350.843,00

Shpenzime
Të realizuara

Denarë

Energji elektrike
Nxemje për objektin
Shpenzime poste

3.188.912,00
438.985,00
69.867,00

Shpenzime
Të realizuara

Denarë

Shpenzime për komunikim

504.544,00

Shpenzime për lëndë
djegëse.

858.854,00

Shpenzime
Të realizuara
Kompenzime për Këshillin
Mirëmbajtje e rrugëve

Denarë
4.505.124,00
745,833,00

617.672,00

Shpenzime
Denarë

Mirëmbajtje e softwer-it
dhe hardwer-it

Shpenzime
Të realizuara

/

86.950,00

Denarë

Mirëmbajtje e softwer-it
dhe hardwer-it
Subvencione dhe transfere
Të realizuara
Denarë

Ndërtim të rrugëve dhe
rrugicave.

Transfere për pagesë për
dalje në penzion

Shpenzime
Të realizuara

/
48.379,00

Shpenzimet

Shpenzime
Denarë

Kompenzime për Këshillin

Objekte ndërtimore
Blerja e mobiljeve, pajisjeve, automjeteve dhe
makinave

Projekte kapitale
Të realizuara
Denarë

Shpenzime
Të realizuara

Paraqitja e shpenzimeve sipas llojit
Të realizuara
Denarë
Paga themelore
8.357.263,00
Kontribute për sigurim
3.004.784,00
social nga punëdhënësi
Shpenzime kapitale
Të realizuara
Denarë

Shpenzime

Transfere për pagesë për
dalje në penzion

Subvencion për NP
“Higjiena”
Transfere ndaj OJQ-ve
Transfere të ndryshme

Denarë
4.933.025

/

Shpenzime
Të realizuara

Shpenzimet
Të realizuara
Punësime të përkohshme

RAPORT FINANCIAR 2015

171.938,00

Komuna e Tearcës ka shlyer obligimet
ndaj Qendrës për zhvillim të rajonit
pllanor të Pollogut pë vitin 2015, në vlerë
prej 179.632,00 denarë.

Subvencione dhe transfere
Të realizuara
Denarë
Subvencion për NP “Higjiena”
Transfere ndaj OJQ-ve

742.680,00
526.000,00

Në këto të dhëna nuk janë përfshirë
harxhimet për muajin dhjetor 2015.

Burimi: “Departamenti për financa dhe buxhet i komunës së Tearcës”

TATIMI NË QARKULLIM/SHITBLERJE 2014
Arkëtimi i tatimit
Muaji

Të hyrat në denarë

Janar

358.577,00

Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor
Gjithsej

Vendbanimi
Tearcë
Sllatinë
Dobrosht
Përshefc
Nerasht
Odër
Neproshten
Gllogjë
Leshkë
Të tjera

Obligues
tatimor
925
789
828
575
687
315
306
302
147
546

Burimi: “Departamenti për
tatime dhe taksa komunale i
komunës së Tearcës”.

Arkëtimi i tatimit

Raport për vitin 2014
Karakteri i lëndës

82.784,00
56.183,00
89.235,00
63.183,00
329.436,00
188.232,00
261.714,00
149.887,00
133.424,00
84.047,00
312.331,00
2.117.364,00 denarë

Obligues tatimor2014

TATIMI NË QARKULLIM/SHITBLERJE 2015

Kontratë shitblerje
Ndarje fizike
Gjykim gjyqësor
Kontratë për ndrim
vendesh
Kontratë për dhuratë
Vendim për trashëgimi
Kontratë për përkujdesje
Gjithsej

Numri i lëndëve
të dorëzuara
166
63
27
17
102
192
6
573 lëndë

Taksat komunale-2014
Vendbanimet

vendime

kërkesa

pagesa

9 vendbanime

427

2.168.000.00
denarë

462.451,00
denarë

Gjendja e obliguesve tatimor-2014
Vendbanimi

kërkesa

pagesa

borxhi

Tearcë
Përshefc
Nerasht
Neproshten
Dobrosht
Sllatinë
Gllogjë

847.335,00
440.474,00
451.630,00
221.430,00
610.071,00
523.473,00
203.124,00

718.877,00
100.666,00
285.250,00
149.526,00
211.564,00
172.781,00
70.581,00

128.458,00
339.808,00
166.380,00
71.904,00
398.507,00
350.692,00
132.543,00

Leshkë
Odër
Të tjera

89.591,00
167.783,00
492.895,00

94.164,00
81.853,00
231.100,00

4.573,00
85.930,00
261.795,00

Muaji

Të hyrat në denarë

Janar

326.391,00

Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor
Dhjetor
Gjithsej

Karakteri i lëndës

50,379,00
23.088,00
58.970,00
65.988,00
201.412,00
415.369,00
367.581,00
135.997,00
156.879,00
74.950,00
52.292.00
2.022.593,00 denarë

Obligues tatimor2015
Vendbanimi

Raport për vitin 2015

Tearcë

Obligues
tatimor
936

Sllatinë
Dobrosht
Përshefc
Nerasht
Odër
Neproshten
Gllogjë
Leshkë
Të tjerë

821
840
577
696
321
310
310
154
527

Burimi: “Departamenti për
tatime dhe taksa komunale i
komunës së Tearcës”.

Kontratë shitblerje
Ndarje fizike
Gjykim gjyqësor
Kontratë për ndrim
vendesh
Kontratë për dhuratë
Vendim për trashëgimi
Kontratë për përkujdesje
Gjithsej

Numri i lëndëve
të dorëzuara
178
55
35
13
115
160
2
558 lëndë

Taksat komunale-2015
Vendbanimet

vendime

kërkesa

pagesa

9 vendbanime

525

2.588.000.00
denarë

363.916,00
denarë

Gjendja e obliguesve tatimor-2015
Vendbanimi

kërkesa

pagesa

borxhi

Tearcë
Përshefc
Nerasht
Neproshten
Dobrosht
Sllatinë
Gllogjë

816.798,00
447.768,00
574.790,00
227.905,00
663.872,00
591.032,00
206.603,00

557.852,00
190.016,00
200.814,00
198.323,00
328.453,00
76.626,00
129.306,00

258.946,00
257.752,00
373.976,00
29.582,00
335.419,00
514.406,00
77.297,00

Leshkë
Odër
Të tjerë

94.116,00
176.129,00
529.936,00

65.735,00
79.716,00
195.752,00

28.381,00
96.413,00
334.184,00

Numri i vendimeve të tatimit në pronë
Pagesa e tatimit në pronë

5.420
2.117.364,00 denarë.

Numri i vendimeve të tatimit në pronë
Pagesa e tatimit në pronë

5.483
2.022.593,00 denarë.

Borxhi i përgjithshëm i tatimit në pronë.

1.930.492,00 denarë.

Borxhi i përgjithshëm i tatimit në pronë.

2.306.356,00 denarë.

SPORT , KULTURË DHE OJQ
PËRKRAHJE TË SPORTIT, KULTURËS DHE OJQ-VE 2014
Klubi i futbollit “SHARRI-T-2012”
SHKA “Aqif Jahja” f.Tearcë
“Java kulturore 2014” f.Përshefc
SHKA “Teuta” f.Tearcë
SHKA “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë
Shoqata e pedagogëve shqiptarë
Shoqata e të vërbërve - Tetovë
OJQ “Skardus”-Tetovë
OJQ “CED”-Tearcë
OJQ “Blini Park”-f.Dobrosht
OJQ “Open Gate” f.Dobrosht
OJQ “Bella Vista”-Tetovë

PËRPARËSITË
MJETET/
DEN.
120.000
den.
10.000 den.
10.000 den.
10.000 den.
24.000 den.
12.000 den.
3.000 den.
29.500 den.
27.000 den.
18.000 den.
60.000 den.
6.000 den.

A
OJQ “BLINI
PARK” në
bashkëpunim
me komunën e
Tearcës organizuan turnirin
tradicional në
shah.

PËRKRAHJE TË SPORTIT, KULTURËS DHE OJQ-VE 2015
SHKA “Kiril Pejcinoviq” f.Tearcë

MJETET/
DEN.
10.000 den.

SHKA “Aqif Jahja”

25.000 den.

OJQ “CED” f.Tearcë.
Shoqata joqeveritare “PENA”.
Shoqata për zhvillimin e kulturës dhe artit-Kongresi i Manastirit
Shoqata e të verbërve-Tetovë.
Shoqata “Open Gate” f.Dobrosht.
SHA “Bleta” Tetovë
OJQ “Skardus” Tetovë
OJQ “Blini Park” f.Dobrosht

42.000 den.
15.000 den.
10.000 den.
3.000 den.
60.000 den.
10.000 den.
6.300 den.
25.000 den

PROGRAM PUNE
PËR VITIN E ARDHSHËM

• Vazhdimi i Projektit për kanalizimin fekal dhe atmosferik në atarin
e komunës së Tearcës.
• Mirëmbajtja e rregullt dhe investive e udhëve lokale dhe rrugicave
ekzistuese.
• Mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale dhe e rrugicave në të
gjitha vendbanimet.
• Pastrimi i deponive të egra dhe mirëmbajtja e deponive të përkohshme në të gjitha vendbanimet.
• Realizimi i Projektit për rrjetit sekondar të ujësjellësit në të gjitha
vendbanimet.
• Pastrimi dhe rregullimi i shtratit të lumenjve në të gjitha vendbanimet.
• Ndërtimi i urrave të reja që lidhin rrugët lokale në gjitha vendbanimet.
• Meremetimi i fushave të futbollit dhe objekteve tjera ndihmëse në
të gjitha vendbanimet e komunës.
• Ndërtimi i objekteve kulturore në vendbanimet e komunës së
Tearcës.
• Sponzorimi i aktiviteteve kulturoro-artistike në komunën e Tearcës.
• Ndërtimi i çerdhes për fëmijë.
• Mirëmbajtja e parqeve dhe ndërtimi i sipërfaqeve të reja të gjelbëruara.
• Mirëmbajtja e elektrifikimit publik.
• Vazhdimi i punëve në rregullimin e trotoareve në rrugën regjionale
Tetovë-Jazhincë.
• Ndërtimi i sallës së sportit.
• Bekatonimi i rrugëve lokale me participim nga qytetarët.
• Asfaltimi i oborrit të shkollës ”Kiril Pejçinoviq” në f.Tearcë.
• Rregullimi i varrezave në disa vendbanime, etj.

Vazhdojmë...

KOMUNA E TEARCËS

GJITHMONË NË SHËRBIM TË QYTETARËVE

+389 (0) 44 381 336
+ 389 (0) 44 381 101
Faksi
+ 389 (0) 44 381 443
www.tearce.gov.mk
Materialet & Disajni:
Gajur Salihi

