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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata за 
утврдување на вредноста на бодот за 
платите на државните службеници за 
2022 година. 

  
 

1.Se objavuva Odlukata за утврдување 
на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2022 година, 

br.13-134/1 {to ja donese Sovetot na 
op{tina Tearce na sednica odr`ana na 
den 28.01.2022. 
  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-134/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për përcaktimin e 
vlerës së pikëve për rrogat e nëpunësve 
shtetëror për vitin 2022. 
 
 
  
1.Shpallet Vendimi për përcaktimin e vlerës 
së pikëve për rrogat e nëpunësve shtetëror 
për vitin 2022, nr.13-134/1 që e miratoi 
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e 
mbajtur më 28.01.2022. 
 
 
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të 
komunës së Tearcës”. 
 
  
 
 
 
 
 
Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Врз основа на член 88 став 2 од Законот 
за административни службеници  
(“Службен весник на Р.М”, бр.27/14, 
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 
и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“, бр. 275/19, 14/20 и 215/21) и 
член 2 од Статутот на општина Теарце 
(„Службен гласник на општина Теарце“, 
бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Советот на 
општина Теарце на седницата одржана 
на 28.01.2022 година, донесе: 

 

 

О Д Л У К А 
за утврдување на вредноста на бодот за 
платите на државните службеници за 
2022 година. 

 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за утврдување на 
платите на државните службеници за 
2022 година, изнесува 81.6 денари. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Теарце”.  

 
 
 

br. nr.13-134/1 
   28.01.2022  
Tearce/Tearcë   

 

 

Sovet na op{tina Tearce 

Pretsedatel 

Бесник Османи с.р.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në bazë të nenit 88 paragrafi 2 të Ligjit për 
nëpunës administrative (“Gazeta zyrtare e 
R.M.”, nr.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 
5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe ”Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, 
nr.275/19, 14/20 dhe 215/21) dhe nenit 2 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës 
së Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022, miratoi: 
 
 

V E N D I M 

për përcaktimin e vlerës së pikëve për 
rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2022. 
 

 

 

Neni 1 
Vlera e pikëve për përcaktimin e rrogës së 
nëpunësve shtetëror për vitin 2022 është 
81.6 denarë. 
 

 Neni 2  
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës”. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
utvrduvawe na blagajni~kiot maksimum 
za 2022 godina. 
 
  
 

1.Se objavuva Odlukata za utvrduvawe 
na blagajni~kiot maksimum za 2022 
godina, br.13-135/1 {to ja donese 
Sovetot na op{tina Tearce na sednica 
odr`ana na den 28.01.2022. 

  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-135/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për përcaktimin e 
maksimumit të arkës për vitin 2022. 
 
 
 
  
1.Shpallet Vendimi për përcaktimin e 
maksimumit të arkës për vitin 2022, nr.13-
135/1 që e miratoi Këshilli i komunës së 
Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022. 
 
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të 
komunës së Tearcës”. 
 
  
 
 
 
 
 

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Врз основа на член 20 од Законот за 
платниот промет („Службен весник на 
РМ“, бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 
145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 
153/15, 199/15, 193/17 и 7/19 и „Службен 
весник на Република Северна 
Македонија“, бр.31/20) и член 2 од 
Статутот на општина Теарце („Службен 
гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 
09/11, 04/19 и 05/21), Советот на општина 
Теарце на седницата одржана на 
28.01.2022 година, донесе: 
 

O D L U K A 

za utvrduvawe na blagajni~kiot 
maksimum za 2022 godina. 

 
 

^len 1 
Се утврдува бјагајнички максимум за 
2022 godina vo iznos od 60.000,00 
denari. 
 

^len 2 
Готовите пари во благајната, примени по 
сите основи се уплатуваат на сметката 
кај носителот на платен промет истиот 
ден, а најдоцна наредниот работен ден. 

 
 

^len 3 
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot 
den od denot na objavuvawe vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 

 

  br. nr.13-135/1 
   28.01.2022  
Tearce/Tearcë   

 
Sovet na op{tina Tearce 

Pretsedaтел 
Бесник Османи с.р. 

 
 
 

 

 
 

 

Në bazë të nenit 20 nga Ligji për qarkullim 
pagesor (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.113/07, 
22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 
11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 
199/15, 193/17 dhe 7/19 dhe “Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut”, nr.31/20) dhe nenit 2 të Statutit të 
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e 
komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 
04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës së 
Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022, miratoi: 
 
 

V E N D I M 
për përcaktimin e maksimumit të arkës për 

vitin 2022. 
 

 

Neni 1 
Përcaktohet maksimumi i arkës për vitin 
2022 në vlerë prej 60.000,00 denarë. 
 
 

Neni 2 
Paratë e gatshme në arkë, të marra në 
çfarëdo baze, paguhen në llogarinë e 
bartësit të qarkullimit pagesor në të njëjtën 
ditë, gjegjësisht më së voni në ditën e 
ardhshme të punës. 
  

Neni 3 
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës”. 
 

 

  
 
 
 
Këshilli i komunës e Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani 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 RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Pravilnikot за 
начинот на доделување на еднократна 
парична помош и финансиска поддршка 
за физички лица. 

  
 

 

1.Se objavuva Pravilnikot за начинот на 
доделување на еднократна парична 
помош и финансиска поддршка за 

физички лица, br.13-136/1 {to ja donese 

Sovetot na op{tina Tearce na sednica 
odr`ana na den 28.01.2022. 

  
2.Pravilnikot da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-136/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Rregullores për mënyrën e 
dhënies së ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik. 
 

 
  
1.Shpallet Rregullorja për mënyrën e 
dhënies së ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik, nr.13-136/1 që e miratoi 
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e 
mbajtur më 28.01.2022. 
 
2.Rregullorja të shpallet në “Fletoren zyrtare 
të komunës së Tearcës”. 
 
  
 
 
 
 

 
Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа (“Службен весник на 
РМ“, бр.05/02) и член 2 и 43  од Статутот 
на општина Теарце (“Службен гласник на 
општина Теарце”, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 
05/21), Советот на општина Теарце на 
седницата одржана на ден 28.01.2022 
година, донесе: 

 
ПРАВИЛНИК 

за начинот на доделување на еднократна 
парична помош и финансиска поддршка 
за физички лица. 

 
I.Општи одредби  
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат начинот 
и критериумите врз основа на кои 
oпштина Теарце, согласно законските 
прописи и подзаконските акти, но во 
рамките на средствата наменети во 
Буџетот на Општината, ќе доделува 
еднократна парична помош и финансиска 
поддршка за физички лица, жители на 
oпштина Теарце.  
 

Член 2 
Еднократна парична помош и финансиска 
поддршка од член 1 на Правилник, се 
доделува за физички лица, врз основа на 
поднесено барање до Општината, по кое 
постапува Комисија формирана од 
Градоначалникот.  
 

Член 3 
Граѓаните кои ќе поднесат барање до 
Општината за добивање на еднократна 
парична помош и финансиска поддршка, 
должни се во барањето да ги наведат 
причините поради кои имаат потреба од 
помош.  
 
II.Начини и критериуми за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка. 
  
 

Член 4 
Општина Теарце во рамки на можностите 

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", 
nr.05/02) dhe nenit 2 dhe 43 të Statutit të 
komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e 
komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 
04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës së 
Tearcës në seancën e mbajtur më datë 
28.01.2022 miratoi: 
 

RREGULLORE 
për mënyrën e dhënies së ndihmës 
financiare të njëhershme dhe mbështetjes 
financiare për persona fizik. 
 
I. Dispozitat e përgjithshme 
 

Neni 1 
Me këtë Rregullore do të vërtetohet mënyra 
dhe kriteret mbi të cilat komuna e Tearcës, 
në përputhje me rregullat ligjore dhe 
nënligjore, por brenda burimeve të 
parashikuara në Buxhetin e komunës, do të 
jep ndihmë financiare të njëhershme dhe 
mbështetje financiare për persona fizik, 
banorë të komunës së Tearcës. 
 
 

Neni 2 
Ndihma e njëhershme financiare dhe 
mbështetja financiare nga neni 1 i 
Rregullores, u jepet personave fizik, bazuar 
në kërkesën e paraqitur në komunë, me të 
cilën vepron Komisioni i formuar nga 
Kryetari i komunës. 
 

Neni 3 
Qytetarët të cilët do të paraqesin kërkesë në 
Komunë për marrjen e ndihmës së 
njëhershme financiare dhe mbështetjes 
financiare, janë të detyruar të japin arsyet 
për nevojën e ndihmës. 
 
 
II.Metodat dhe kriteret për dhënien e 
ndihmës së njëhershme financiare dhe 
mbështetjes financiare për personat 
fizik. 

 
Neni 4 

Komuna e Tearcës në kuadër të mundësive 
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постапува по барања за еднократна 
парична помош и финансиска поддршка, 
за следниве категории:  
  
 
1.Eднократна парична помош за физички 
лица кои имаат потребна за хируршка 
интервенција во странство. 
 
2.Eднократна парична помош за тешко 
болни лица и редовно следење на 
терапија препорачана од лекар во однос 
на наведените состојби и болести. 
  
 
3.Месечна парична помош за ученици со 
тешка или длабока интелектуална 
попреченост и студенти со тешка телесна 
попреченост. 
 
4.Eднократна парична помош за 
самохрани родители со висок степен на 
социјален ризик. 
 
5.Eднократна парична помош за деца без 
родители и родителска грижа. 
  
6.Eднократна парична помош за 
поединци или семејства поради 
настаната материјална штета од пожар 
или поплава. 
 
7.Eднократна парична помош за 
поединци физички лица-корисници на 
минимална социјална помош. 
 
8.Eднократна парична помош за 
семејства во кои нема вработени. 
 

Член 5 
Во прилог на барањето за доделување 
еднократна парична помош и финансиска 
поддршка, треба да биде доставена 
комплетна документација со која се 
докажува основаноста на барањето и 
тоа:  
 
1.Eднократна парична помош за 
физички лица кои имаат потребна за 
хируршка интервенција во странство: 

vepron sipas kërkesave për ndihmë të 
njëhershme financiare dhe mbështetje 
financiare për persona fizik, për kategoritë e 
mëposhtme: 
 
1.Ndihmë e njëhershme financiare për 
personat fizik që kanë nevojë për ndërhyrje 
kirurgjike jashtë vendit. 
 
2.Ndihmë e njëhershme financiare për 
personat e sëmurë rëndë dhe ndjekës të 
rregullt të terapisë së rekomanduar nga 
mjeku në lidhje me kushtet dhe sëmundjet e 
deklaruara. 
 
3.Ndihmë financiare mujore për nxënës me 
pengesa të rënda dhe të theksuara 
intelektuale dhe student me pengesa të 
rënda trupore. 
 
4.Ndihmë e njëhershme financiare për 
prindërit e vetëm me një shkallë të lartë të 
rrezikut social.  
 
5.Ndihmë e njëhershme financiare për 
fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror. 
 
6.Ndihmë e njëhershme financiare për 
individë ose familje për shkak të dëmit 
material të shkaktuar nga zjarri ose 
përmbytja. 
 
7.Ndihmë e njëhershme financiare për 
persona fizik-përfitues të ndihmës minimale 
sociale. 
 
8.Ndihmë e njëhershme financiare për 
familjet në të cilat nuk ka të punësuar. 
 

Neni 5 
Në shtojcë të kërkesës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare, duhet të dorëzohet 
dokumentacioni i plotë që dëshmon 
vërtetësinë e kërkesës, si më poshtë: 
 
 
1.Ndihmë e njëhershme financiare për 
personat fizik që kanë nevojë për 
ndërhyrje kirurgjike jashtë vendit: 
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-Доказ за идентитет на подносителот на 
барањето/примателот;  
-Потврда/Доказ за закажана хируршка 
интервенција во странство или 
конзилијарно мислење;  
-Доказ за болеста;  
-Своерачна изјава за постојан престој на 
подрачјето на Општина Теарце. 
 
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица.  
 
 
2.Eднократна парична помош за тешко 
болни лица и редовно следење на 
терапија препорачана од лекар во 
однос на наведените состојби и 
болести: 
 
-Доказ за идентитет на подносителот на 
барањето/примателот; 
-Своерачна изјава за постојан престој на 
подрачјето на Општина Теарце; 
 
-Други потребни документи; 
-Доказ за болеста/терапијата на 
примателот издадена од овластено лице 
во однос на следниве болести и состојби:  

-Хронична исхемична болест на 
срцето кај кои постои индикација за 
операција; 
 -Срцев инфаркт со компликации;  
-Мозочен удар со трајни 
функционални пореметувања кои 
ги загрозуваат основните животни 
функции и животната активност на 
осигуреникот;  
-Мултиплекс склероза;  
-Паркинсонова болест;  
-Алцајмерова болест;  
-Сида;  
-Акутно или хронично откажување 
на функцијата на бубрезите од што 
произлегува потреба за 

-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Vërtetim/Dëshmi e operacionit të 
planifikuar jashtë shtetit ose mendimit të 
konsiliumit;  
-Dëshmi e sëmundjes; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës.  
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe 
-Dokumente tjera të nevojshme.  
 
Ndihmën e njëhershme financiare e 
përcakton Komisioni për ndjekjen e 
procedurës dhe përcaktimin e vlerës për 
dhënien e ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik. 
 
2.Ndihmë e njëhershme financiare për 
personat e sëmurë rëndë dhe ndjekës të 
rregullt të terapisë së rekomanduar nga 
mjeku në lidhje me kushtet dhe 
sëmundjet e deklaruara:  
 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Dokumente tjera të nevojshme; 
-Dëshmi për sëmundjen/terapinë e marrësit 
lëshuar nga person i autorizuar në lidhje me 
sëmundjet dhe shkaqet e mëposhtme: 

-Sëmundjet kronike të zemrës 
ishemike në të cilën ka indikacion për 
intervenim kirurgjik; 
-Infarkt kardiak me ndërlikime; 
-Goditje me çrregullime funksionale 
të përhershme që rrezikojnë 
funksionet themelore të jetës dhe 
veprimtarinë e jetës së të siguruarit; 
 
-Skleroza e shumëfishtë; 
-Sëmundja e Parkinsonit; 
-Sëmundja e Alzheimerit; 
-Sida; 
-Dëmtimi akut ose kronik i veshkave, 
duke rezultuar në një nevojë për 
hemodializë ose transplantim të 
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хемодијализа или трансплантација 
на бубрег; 
-Откажување на функцијата на 
црниот дроб а кај која постои 
индикација за операција;  
-Анкилозен спондилитис;  
-Ревматоиден артритис;  
-Малигни болести кои бараат 
хемотераписко лекување;  
-Аутизам;  
-Лица со тешка телесна 
попреченост; 
-Лица со тешка или длабока 
интелектуална попреченост. 

 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица, 
во максимален износ до 20.000 денари.  
 
3.Месечна парична помош за ученици 
со тешка или длабока интелектуална 
попреченост и студенти со тешка 
телесна попреченост: 
-Доказ за идентитет на подносителот на 
барањето/примателот; 
-Своерачна изјава за постојан престој на 

подрачјето на oпштина Теарце и 
 
-Други потребни документи. 
 
-Ученици со тешка или длабока 
интелектуална попреченост кој следат 
настава во паралелките со ученици со 
интелектуална попреченост. 
 
-Студенти со тешка телесна попреченост. 
 
За ученици со тешка или длабока 
интелектуална попреченост кој следат 
настава во паралелките со ученици со 
интелектуална попреченост финансиска 
парична помош ќе се исплати месечно за 
учебната година, во износ од 2.000 
денари до 5.000 денари. 
 
За студенти со тешка телесна 
попреченост, финансиска парична помош 

veshkave; 
 
-Dështimi i funksionit të mëlçisë në të 
cilin ka një indikacion për kirurgji; 
 
-Spondylitis ankyloz; 
-Arthritis reumatoid; 
-Sëmundjet malinje që kërkojnë 
kеmoterapinë; 
-Autizmi; 
-Persona me pengesa të rënda 
trupore; 
-Persona me pengesa të rënda dhe 
të theksuara intelektuale. 
 

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet 
nga Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik, në 
vlerë maksimale deri 20.000 denarë. 
  
3.Ndihmë financiare mujore për nxënës 
me pengesa të rënda dhe të theksuara 
intelektuale dhe student me pengesa të 
rënda trupore: 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës dhe 
-Dokumente tjera të nevojshme. 
 
-Nxënësit me pengesa të rënda dhe të 
theksuara intelektuale që ndjekin mësim në 
paralele me nxënës me pengesa 
intelektuale. 
 
-Student me pengesa të rënda trupore. 
 
Për nxënësit me pengesa të rënda dhe të 
theksuara intelektuale që ndjekin mësim në 
paralele me nxënës me pengesa 
intelektuale, ndihma financiare mujore në 
para do të paguhet për vitin shkollor, në 
vlerë prej 2.000 denarë deri më 5.000 
denarë. 
 
Për student me pengesa të rënda trupore, 
ndihma financiare mujore në para do të 



 |   Slu`ben glasnik na op[tina Tearce                       Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës 

28 januari/janar  god.vt.2022                                                                                                 br./nr 1 

10 

 

ќе се исплати месечно за академска 
година, во износ од 3.000 денари до 6.000 
денари. 
 
4.Eднократна парична помош за 
самохрани родители со висок степен 
на социјален ризик: 
 
-Доказ за идентитет на подносителот на  
барањето/примателот; 
-Своерачна изјава за постојан престој на 

подрачјето на oпштина Теарце; 
 
-Копија од извод на родени на децата;  
-Доказ дека бракот е разведен, Извод на 
умрени доколку брачниот другар е 
починат или Изјава дека живее сам со 
детето/децата;  
-Потврда за месечни примања кои не го 
надминуваат износот од минимална 
плата;  
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица, 
во износ од 5.000 денари до 15.000 
денари.  
 
5.Eднократна парична помош за деца 
без родители и родителска грижа: 
 
-Доказ за идентитет на подносителот на 
барањето/примателот; 
-Своерачна изјава за постојан престој на 

подрачјето на Општина Теарце; 
 
-Потврда издадена од Центарот за 
социјални работи дека лицето/лицата се 
без родителска грижа;  
-Доказ за стрателство на лицето на кое 
му е доделено старателство;  
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 

paguhet për vitin akademik, në vlerë prej 
3.000 denarë deri më 6.000 denarë. 
 
 
4.Ndihmë e njëhershme financiare për 
prindërit e vetëm me një shkallë të lartë 
të rrezikut social: 
 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Kopje të çertifikatës së lindjes së fëmijëve; 
-Dëshmi për divorc martesor, Çertifikatë e 
vdekjes, nëse bashkëshorti/ja është i vdekur 
ose Deklaratë se jeton vetëm me 
fëmijën/fëmijët; 
-Vërtetim për të ardhura mujore që nuk 
tejkalojnë shumën e rrogës minimale; 
 
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe 
-Dokumente tjera të nevojshme. 
Ndimën e njëhershme financiare e 
përcakton nga Komisioni për ndjekjen e 
procedurës dhe përcaktimin e vlerës për 
dhënien e ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik, në vlerë prej 5.000 denarë 
deri më 15.000 denarë. 
 
5.Ndihmë e njëhershme financiare për 
fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror: 
 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Vërtetim i lëshuar nga Qendra për punë 
sociale se personi është pa kujdes 
prindëror; 
-Dëshmi për kujdestari të personit të cilit i 
është dhënë kujdestaria; 
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe 
-Dokumente tjera të nevojshme. 
 
Ndima e njëhershme financiare përcaktohet 
nga Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
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на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица 
во износ од 4.000 денари до 12.000 
денари.  
 
6.Eднократна парична помош за 
поединци или семејства поради 
настаната материјална штета од пожар 
или поплава: 
 
-Доказ за идентитет на 
барателот/примателот;  
-Своерачна изјава за постојан престој на 

подрачјето на Општина Теарце; 
 
-Податоци за местото каде е настаната 
материјалната штета;  
-Потврда за утврдена состојба издаден 
од овластена институција; 
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица 
во максимален износ дo 18.000 ден.  
 
7.Eднократна парична помош за 
поединци физички лица-корисници на 
минимална социјална помош:  
 
-Доказ за идентитет на подносителот на 
барањето/примателот;  
-Своерачна изјава за постојан престој на 
подрачјето на oпштина Теарце; 
 
-Документ со кој докажува дека е 
корисник на социјална помош;  
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица 
во максимален износ дo 10.000 ден.  
 

ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik, në 
vlerë prej 4.000 denarë deri më 12.000 
denarë. 
 
6.Ndihmë e njëhershme financiare për 
individë ose familje për shkak të dëmit 
material të shkaktuar nga zjarri ose 
përmbytja: 
 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Të dhëna për vendin ku ka ndodhur dëmi 
material; 
-Vërtetim për vlerësim të gjendjes e lëshuar 
nga një institucion i autorizuar; 
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe 
-Dokumente tjera të nevojshme. 
 
Ndima e njëhershme financiare përcaktohet 
nga Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik, në 
vlerë maksimale deri 18.000 denarë. 
 
7.Ndihmë e njëhershme financiare për 
persona fizik-përfitues të ndihmës 
minimale sociale: 
 
-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Dokument që provon se ai është përfitues i 
ndihmës sociale; 
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe 
-Dokuemente tjera të nevojshme. 
  
Ndima e njëhershme financiare përcaktohet 
nga Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik, në 
vlerë maksimale deri 10.000 denarë. 
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8.Eднократна парична помош за 
семејства во кои нема вработени: 
  
-Доказ за идентитет на поднесителот на 
барањето/примателот; 
-Своерачна изјава за постојан престој на 

подрачјето на oпштина Теарце; 
 
-Потврда за невработеност на членовите 
на семејството;  
-Копии од личнa картa од полнолетните 
членовите на семејството и копии од 
извод на родени на малолетните членови 
на семејството;  
-Копија од трансакциска сметка и 
-Други потребни документи. 
 
Еднократна парична помош ја утврдува 
Комисија за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица, 
во износ од 3.000 денари по член во 
семејството но не повеќе од 15.000 
денари во тотал.  

 
III.Комисија за следење на постапката 
и утврдување на вредноста за 
доделување на еднократна парична 
помош и финансиска поддршка на 
физички лица. 
 

Член 6 
-По поднесени барања за доделување на 
еднократна парична помош и финансиска 
поддршка на физички лица до 50.000 
денари одлучува Градоначалникот на 
oпштината по претходен предлог на 
Комисијата за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица, 
формирана од Градоначалникот.  
 
-По поднесени барања за доделување на 
еднократна парична помош и финансиска 
поддршка на физички лица над 50.000 
денари одлучува Советот на oпштина 
Теарце. 
 

8.Ndihmë e njëhershme financiare për 
familjet në të cilat nuk ka të punësuar: 
  
-Dëshmi e identitetit të parashtruesit të 
kërkesës/marrësit; 
-Deklaratë personale për qëndrim të 
përhershëm në territorin e komunës së 
Tearcës;  
-Konfirmimi i papunësisë së anëtarëve të 
familjes; 
-Kopje të letërnjoftimit nga anëtarët e rritur 
të familjes dhe kopje të certifikatës së 
lindjes së anëtarëve të mitur të familjes; 
 
-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe  
-Dokumente tjera të nevojshme. 
 
Ndima e njëhershme financiare përcaktohet 
nga Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik, në 
vlerë prej 3.000 denarë për anëtar të 
familjes, por jo më shumë se 15.000 denarë 
në total. 
 
III.Komisioni për ndjekjen e procedurës 
dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e 
ndihmës financiare të njëhershme dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik. 
 
 

Neni 6 
-Pas parashtrimit të kërkesës për dhënien e 
ndihmës së njëhershme financiare dhe 
mbështetjes financiare të personave fizik 
deri më 50.000 denarë do të vendos 
Kryetari i komunës pas propozimit të 
mëparshëm të Komisionit për ndjekjen e 
procedurës dhe përcaktimin e vlerës për 
dhënien e ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik, të formuar nga Kryetari i 
komunës. 
-Pas parashtrimit të kërkesës për dhënien e 
ndihmës së njëhershme financiare dhe 
mbështetjes financiare për persona fizik në 
vlerë mbi 50.000 denarë vendos Këshilli i 
komunës së Tearcës. 
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Член 7 
-Комисијата за следење на постапката и 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица, 
работи на состаноци кои ги свикува и со 
кои раководи Претседателот на 
Комисијата, најмногу два пати во текот на 
месецот.  
-За текот на седниците на Комисијата се 
води Записник а истите се заведени во 
општинската архива.  
 

Член 8 
-Комисијата ја проверува основаноста и 
комплетноста на документацијата 
приложена кон Барањата во согласност 
со наведените критериуми. Комисијата 
согласно утврдената основаност на 
Барањата изготвува предлог за 
утврдување на вредноста за доделување 
на еднократна парична помош и 
финансиска поддршка на физички лица и 
истиот го доставува до Градоначалникот 
согласно член 6 став 1 од Правилникот 
да изврши доделување на еднократна 
парична помош и финансиска поддршка 
на физички лица.  
-Во случај на одбиени барања, 
комисијата изготвува Известување до 
подносителот на барањето.  
-Барањата поднесени во согласност со 
член 6 став 2 од Правилникот, Комисијата 
ги доставува со писмен поднесок до 
Комисијата за финанси, буџет и лер при 
Советот на oпштината за понатамошно 
постапување.  
 
IV.Преодни и завршни одредби.  
 
 

Член 9 
Oдделението за финансиски прашање и 
одделението за нормативно-правни 
работи се должни да изготват и да 
обезбедаат обрасци за доделување 
еднократна парична помош и финансиска 
поддршка.  
 
 

Neni 7 
-Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe 
përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës 
financiare të njëhershme dhe mbështetjes 
financiare për persona fizik, punon në 
mbledhje të cilat i thirr dhe udheheq Kryetari 
i komisionit, më së shumti dy herë gjatë 
muajit.  
 
-Procesverbalet mbahen për rrjedhën e 
mbledhjeve të Komisionit dhe të njëjtat 
rregjistrohen në arkivin e komunës. 
  

Neni 8 
-Komisioni do të kontrolloj vërtetësinë dhe 
kompletimin e dokumentacionit të 
bashkangjitur në Kërkesë në përputhje me 
kriteret e mësipërme. Komisioni në 
përputhje me vërtetësinë e Kërkesës, 
përgatit propozim për përcaktimin e vlerës 
për dhënien e ndihmës financiare të 
njëhershme dhe mbështetjes financiare për 
persona fizik dhe të nëjtin e dërgon te 
Kryetari i komunës sipas nenit 6 paragrafi 1 
nga Rregullorja për të kryer realizimin e 
ndihmës së njëhershme financiare dhe 
mbështetjes financiare për personat fizik.  
 
-Në rast të refuzimit të kërkesave, komisioni 
përgatit Informatë deri te parashtruesi i 
kërkesës.  
-Kërkesat e paraqitura sipas nenit 6 
paragrafi 2 të Rregullores, Komisioni i 
dorëzon me shkresë deri te Komisioni për 
financa, buxhet dhe zhel pranë Këshillit të 
komunës për veprime të mëtejshëm. 
 
 
IV.Dispozitat kalimtare dhe 
përfundimtare. 
 

Neni 9 
Departamenti për çështje financiare dhe 
departamenti për çështje normative-juridike 
obligohen të përgatisin dhe sigurojnë 
formularë për dhënien e ndihmës së 
njëhershme financiare dhe mbështetje 
financiare. 
 
 



 |   Slu`ben glasnik na op[tina Tearce                       Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës 

28 januari/janar  god.vt.2022                                                                                                 br./nr 1 

14 

 

Член 10 
So denot na vleguvawe na sila na ovој 
Правилник prestanuva da va`i 
Правилникот, br.13-505/1 od 28.03.2019.  
 

Член 11 
Овој Правилник влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во “Службен 
гласник на општина Теарце“. 
 
 
 br.nr.13-136/1 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
 

Совет на општина Теарце 
Претседател 

Бесник Османи с.р. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neni 10 
Ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregullore 
pushon të vlejë Rregullorja, nr.13-505/1 nga 
28.03.2019. 
 

Neni 11 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga 
dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të 
komunës së Tearcës". 
 
  
  
 
 
 
Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata за давање 
согласност за продолжување на важење 
на основниот Договор за концесија бр.08-
639/1 од 14.07.2006 година. 

  
 

 

1.Se objavuva Odlukata за давање 
согласност за продолжување на важење 
на основниот Договор за концесија бр.08-
639/1 од 14.07.2006 година, br.13-137/1 
{to ja donese Sovetot na op{tina 
Tearce na sednica odr`ana na den 
28.01.2022. 

  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-137/2 
   28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për dhënien e 
pëlqimit për zgjatjen e vlefshmërisë së 
Kontratës bazë për koncesion nr.08-639/1 
nga 14.07.2006. 
 
 
  
1.Shpallet Vendimi  për dhënien e pëlqimit 
për zgjatjen e vlefshmërisë së Kontratës 
bazë për koncesion nr.08-639/1 nga 
14.07.2006, nr.13-137/1 që e miratoi Këshilli 
i komunës së Tearcës në seancën e 
mbajtur më 28.01.2022. 
 
 
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të 
komunës së Tearcës”. 
 
  
 

 
 
 
 

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na RM", br.05/2002) и  
член 40 и 41 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Службен 
весник на РМ“, бр.6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15 и "Slu`ben vesnik na 
Republika  Severna Makedonija", 
бр.153/19 и 261/19), Советот на општина 
Теарце на седницата одржана на 
28.01.2022 година, донесе:    
 

O D L U K A 
за давање согласност за продолжување 
на важење на основниот Договор за 
концесија бр.08-639/1 од 14.07.2006 
година. 

 

Член 1 
Со оваа  Одлука се дава согласност за 
продолжување на важење на основниот 
Договор за концесија, заверен со наш 
деловоден бр.08-639/1 од 14.07.2006 
година и бр.0301 од 14.07.2006 година 
заверен од корисникот на концесија. 
 

Член 2 
Важењето на  Договорот од член 1 на 
оваа Одлука се продолжува почнувајќи 
од денот на истекот на рокот на 
основниот Договор бр.08-639/1 се до 
завршување на постапката за 
доделување на нов Договор за концесија 
за собирање и транспортирање на 
комунален отпад и други видови на 
неопасен отпад на територија на општина 
Теарце. 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Теарце”.  

 
br. nr.13-137/1 
   28.01.2022  
Tearce/Tearcë   

 

Sovet  na op{tina Tearce 

Pretsedatel 
Бесник Османи с.р. 

 

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 40 dhe 
41 nga Ligji për koncesion dhe partneritet 
publiko privat (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15 
dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”, nr.153/19 dhe 
261/19), Këshilli i komunës së Tearcës në 
seancën e mbajtur më 28.01.2022, miratoi: 
 
 

V E N D I M 
për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e 
vlefshmërisë së Kontratës bazë për 
koncesion nr.08-639/1 nga 14.07.2006. 
 

 

Neni 1 
Me këtë Vendim jepet pëlqim për zgjatjen e 
vlefshmërisë së Kontratës bazë për 
koncesion, vërtetuar në librin tonë arkivor 
nr.08-639/1 nga 14.07.2006 dhe nr.0301 
nga 14.07.2006 vërtetuar nga shfrytëzuesi i 
koncesionit. 
 

Neni 2 
Vlefshmëria e Kontratës nga neni 1 i këtij 
Vendimi zgjatet duke filluar nga dita e 
përfundimit të afatit të Kontratës bazë nr.08-
639/1 deri në përfundimin e procedurës për 
dhënien e Kontratës së re për koncesion 
për grumbullimin dhe transportimin e 
mbeturinave komunale dhe llojet tjera të 
mbeturinave jo të rrezikshme në territorin e 
komunës së Tearcës. 
 

Neni 3 
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës”. 
 
 
 

 
 
 

Këshilli i komuës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
razre{uvawe na pretsedatel i ~lenovi 
na Komisija za procena i utvrduvawe na 
nadomest na {teta od prirodni 
nepogodi i drugi nesre}i na 
teritorijata na op{tina Tearce. 

  
 
 
1.Se objavuva Odlukata za razre{uvawe 
na pretsedatel i ~lenovi na Komisija 
za procena i utvrduvawe na nadomest na 
{teta od prirodni nepogodi i drugi 
nesre}i na teritorijata na op{tina 
Tearce, br.13-138/1 {to ja donese 
Sovetot na op{tina Tearce na sednica 
odr`ana na den 28.01.2022. 
  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-138/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për shkarkimin e 
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për 
vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga 
fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive 
tjera në territorin e komunës së Tearcës. 
 
 

 
  
1.Shpallet Vendimi për shkarkimin e 
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për 
vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga 
fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive 
tjera në territorin e komunës së Tearcës, 
nr.13-138/1 që e miratoi Këshilli i komunës 
së Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022. 
 
2.Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të 
komunës së Tearcës”. 
 
  
 
 
 
 
 

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za 
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik 
na RM”, br.05/2002), Sovetot na op{tina 
Tearce na sednicata odr`ana na 
28.01.2022 godina, donese: 

 
O D L U K A 

za razre{uvawe na pretsedatelot i 
~lenovite na Komisija za procena i 
utvrduvawe na nadomest na {teta od 
prirodni nepogodi i drugi nesre}i na 
teritorijata na op{tina Tearce. 

 
 
 

^len 1 
Se razre{uvat pretsedatelot i 
~lenovite na Komisija za procena i 
utvrduvawe na nadomest na {teta od 
prirodni nepogodi i drugi nesre}i na 
teritorijata na op{tina Tearce: 
 
-Lirim Xelili-idn.-pretsedatel. 
-Besim Imeri- M-r. po ekonomija-~len. 
-Merita Elmazi-pravnik-~len. 
-Isen Murati-~len. 
-Pajtime Velii-~len. 
-Ismail Baftiari-~len. 
-Besim Neimi-nadvore{en ~len. 
-Mahir Ismaili-nadvore{en ~len. 
-Orce Nikolovski-nadvore{en ~len. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општина Теарце". 

 
 

    br.nr.13-138/1 
        28.01.2021 
    Теарце/Tearcë 

 
 

Совет на општина Теарце 
Претседател 

Бесник Османи с.р.   
 

 

 

 

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e mbajtur më 28.01.2022, 
miratoi: 
 

V E N D I M 
për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të 
Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e 
dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe 
fatkeqësive tjera në territorin e komunës së 
Tearcës. 

 
 
 

Neni 1 
Shkarkohen kryetari dhe anëtarët e 
Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e 
dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe 
fatkeqësive tjera në territorin e komunës së 
Tearcës: 
 
-Lirim Xhelili-idn.-kryetar. 
-Besim Imeri-Mr. i ekonomisë-anëtarë. 
-Merita Elmazi-juriste-anëtare. 
-Isen Murati-anëtarë. 
-Pajtime Velii-anëtare. 
-Ismail Baftiari-anëtarë. 
-Besim Neimi-anëtarë i jashtëm. 
-Mahir Ismaili-anëtarë i jashtëm. 
-Orce Nikolovski-anëtarë i jashtëm. 
 

Neni 2 
Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes 
në "Fletoren zyrtare të komunës së 
Tearcës". 
 

 
 
 
 
 
 

Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
imenuvawe na pretsedatel i ~lenovi na 
Komisija za procena i utvrduvawe na 
nadomest na {teta od prirodni 
nepogodi i drugi nesre}i. 
  
 
  

1.Se objavuva Odlukata za imenuvawe na 
pretsedatel i ~lenovi na Komisija za 
procena i utvrduvawe na nadomest na 
{teta od prirodni nepogodi i drugi 
nesre}i, br.13-139/1 {to ja donese 
Sovetot na op{tina Tearce na sednica 
odr`ana na den 28.01.2022. 
  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-139/2 
   28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për emërimin e 
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për 
vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga 
fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive 
tjera. 

 
 
  
1.Shpallet Vendimi për emërimin e kryetarit 
dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin 
dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë 

elementare si dhe fatkeqësive tjera, nr.13-
139/1 që e miratoi Këshilli i komunës së 
Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022. 

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

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 143 od Zakonot za 
za{tita i spasuvawe (“Slu`ben vesnik 
na RM, br.36/2004, 49/2004, 86/2008, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 
i 83/2018 и “Службен весник на 
Република Северна Македонија”, 
бр.215/21) i ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002), 
Sovetot na op{tina Tearce na 
sednicata odr`ana na den 28.01.2022 
godina, donese: 
 

O D L U K A 
za imenuvawe na pretsedatelot i 
~lenovi na Komisija za procena i 
utvrduvawe na nadomest na {teta od 
prirodni nepogodi i drugi nesre}i. 
 

^len 1 
Sovetot na op{tina Tearce go imenuva 
pretsedatelot i ~lenovite na Komisija 
za procena i utvrduvawe na nadomest na 
{teta od prirodni nepogodi i drugi 
nesre}i. 

^len 2 
Za pretsedatel na Komisijata se 
imenuva: 
-М-р.Besim Imeri. 
 

Za ~lenovi na Komisijata se imenuvaat: 
-Adelina Memeti. 
-Jusuf Muradi. 
-Besnik Osmani . 
-Genc Misimi. 
-Rijad Mustafi. 
-Orce Nikolovski. 
-Mevludin Mustafi. 
-Mahir Ismaili-vraboten vo 
Ministerstvo za zemjodelstvo 
{umarstvo i vodostopanstvo, PE Tetovo.  
-Tafije Idrizi-vrabotena vo Centar za 
upravuvawe so krizi, Regionalen centar 
Tetovo. 

^len 3 
Zaradi efektivnosta na rabotata, 
Komisijata za sekoj uvid na lice mesto 
}e se sostavuva od Pretsedatelot i 
~lenovite koi imat stru~ni soznania na 
utvrduvawe na direktna procenka na 
slu~anite {teti.  

Në bazë të nenit 143 të Ligjit për mbrojtje 
dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 
18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 dhe 
83/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut”, nr.215/21) dhe 
nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e mbajtur më 28.01.2022 
miratoi: 
 
 

V E N D I M 
për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të 
Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e 
dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe 
fatkeqësive tjera. 
 

Neni 1 
Këshilli i komunës së Tearcës e emëron 
kryetarin dhe anëtarët e Komisionit për 
vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga 
fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive 
tjera. 

Neni 2 
Për kryetar të Komisionit emërohet:  
 
-Mr.Besim Imeri. 
 

Për anëtarë të Komisionit emërohen: 
-Adelina Memeti. 
-Jusuf Muradi. 
-Besnik Osmani. 
-Genc Misimi. 
-Rijad Mustafi. 
-Orce Nikollovski. 
-Mevludin Mustafi. 
-Mahir Ismaili-i punësuar në Ministrinë e 
bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 
ujërave, NJR Tetovë. 
-Tafije Idrizi-e punësuar në Qendrën për 
menaxhim me kriza, Qendra regjionale 
Tetovë. 

Neni 3 
Për shkak të efikasitetit të punës, Komisioni 
për çdo dalje në terren do të përbëhet nga 
Kryetari dhe anëtarët të cilët kanë njohuri 
profesionale në vërtetimin dhe vlerësimin e 
drejtëpërdrejt të dëmeve të shkaktuara. 
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^len 4 

Komisijata e ovlastena, za vr{ewe na 
svoi nadle`nosti, da formira 
potkomisii ili rabotni grupi od 
stru~ni lica za procena na {teti od 
elementarni nepogodi. 
 

^len 5 
Komisijata gi vr{i slednite zada~i: 
1.Preku svoite posebni potkomisii ili 
rabotni grupi na srru~ni lica 
neposredno ja organizira i sproveduva 
procenkata na {teti na samoto mesto, 
osobeno: 
-{tetite na lokalni pati{ta i ulici, 
-{tetite na stanbeni zgradi i stanovi,, 
-{teti na komunalni objekti i uredi, 
-{teti vo individualnoto zemjodelstvo 
i li~en imot na naselenieto. 
 
2.Ja naso~uva i koordinira rabotata na 
soodvetnite komisii formirani za taa 
cel vo mesnite zaednici. 
 
3.Sorabotuva so Republi~kata komisija 
za procena i utvrduvawe na {teta od 
elementarni nepogodi i drugi op{ti 
opasnosti. 
 
4.Organizira sobirawe na vkupniot 
material za procena na {tetata na 
teritorijata na Op{tina Tearce, gi 
obrabotuva materijalite, izrabotuva 
izve{taj so predlog na merki za 
otstranuvawe na {tetite od 
elementarni nepogodi.  
 

^len 6 
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot 
den od denot na objavuvaweto vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”. 
 
 br.nr.13-139/1 
  28.01.2022 
Tearce/Tearcë 
   

Sovet na op{tina Tearce 
Pretsedatel 

Besnik Osmani с.р. 

 
Neni 4 

Komisioni është i autorizuar që për kryerjen 
e kompetencave të veta të formoj 
nënkomisione ose grupet punuese nga 
persona profesionistë për vlerësimin e 
dëmeve nga fatkeqësitë elementare. 
 

Neni 5 
Komisioni i kryen këto detyra: 
1.Nëpërmjet nënkomisioneve të veta të 
veçanta ose të grupeve të punës me 
persona profesionistë e organizon dhe 
zbaton vlerësimin e drejtëpërdrejtë të 
dëmeve në vendngjarrje, veçanërisht: 
-dëmet në rrugët lokale dhe rrugicat, 
-dëmet në ndërtesat banesore dhe banesat, 
-dëmet në objektet komunale dhe pajisjet, 
-dëmet në bujqësi individuale dhe pasuri 
private të popullsisë. 
 
2.E orienton dhe koordinon punën e 
komisioneve përkatëse të formuara për këtë 
qëllim në bashkësinë lokale. 
 
3.Bashkëpunon me Komisionin Republikan 
për vlerësimin dhe përcaktimin e dëmit nga 
fatkeqësitë elementare dhe rreziqet e tjera 
të përgjithshme. 
 
4.Organizon grumbullimin e materialit të 
tërësishëm për vlerësimin e dëmit në 
territorin e komunës së Tearcës, i përpunon 
materialet, përpunon raport, përgatit raport 
me propozim masa për mënjanimin e 
dëmeve nga fatkeqësitë elementare. 
 
 

Neni 6  
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës”. 
 
  
 
 
 
Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
sproveduvawe na uredba i upravuvawe 
so elektri~na energija soglasno 
uredbata na krizna sostojba. 

  
 
  

1.Se objavuva Odlukata za 
sproveduvawe na uredba i upravuvawe 
so elektri~na energija soglasno 
uredbata na krizna sostojba, br.13-140/1 
{to ja donese Sovetot na op{tina 
Tearce na sednica odr`ana na den 
28.01.2022. 

  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
 br.nr.08-140/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për zbatimin e 
dekretit dhe menaxhimit me energjinë 
elektrike në pajtim me dekretin për gjendje 
krize. 
 
 
 
1.Shpallet Vendimi për zbatimin e dekretit 
dhe menaxhimit me energjinë elektrike në 
pajtim me dekretin për gjendje krize, nr.13-
140/1 që e miratoi Këshilli i komunës së 
Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022. 

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

 

 
  

 
 
Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br.05/2002) i ~len 14 od 
Zakonot za energetska efikasnost 
(“Slu`ben vesnik na Republika Severna 
Makedonija” br.32/2020 i 110/2021), 
Sovetot na op{tina Tearce na sednicata 
odr`ana na den 28.01.2022 godina, donese: 
  

 O D L U K A 
za sproveduvawe na uredba i upravuvawe 
so elektri~na energija soglasno uredbata 
na krizna sostojba. 
  

^len 1 
Согласно член 9 од Уредба за 
критериумите и условите за прогласување 
на кризна состојба во случаи на временски 
и природни непогоди, хавари и 
нарушиување на пазари на електрична 
енергија во кризна состојба, како и правата 
и обврските на носителите на личенци за 
вршење на електроенергетски дејности 
(“Службен весник на РСМ”, бр.246/2021 и 
300/2021), при спроведувањето на мерките 
за ограничување на потрошувачката, 
Операторите на електро дистрибутивните 
системи (ОЕДС) во соработка со општина 
Теарце ги применуваат следните мерки: 
 
1)исклучување на сите светлечки реклами; 
2)осветлението на улиците, плоштадите и 
другите објекти се намалува до минимален 
сигурносен обем на осветлување; 
3)осветлението на излозите се ограничува 
до минимален сигурносен обем на 
осветлување и/или 
4)забрана за употреба на електрична 
енергија за додатно загревање на деловни 
и службени простории. 
 

^len 2 
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot den 
od denot na objavuvaweto vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.13-140/1 
  28.01.2022 
Tearce/Tearcë 

  Sovet na op{tina Tearce 
Pretsedatel 

Besnik Osmani с.р. 
 

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare 
e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 14 të Ligjit për 
efikasitet energjetik (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut”, 
nr.32/2020 dhe 110/2021), Këshilli i komunës 
së Tearcës në seancën e mbajtur më 
28.01.2022 miratoi: 
   

V E N D I M 
për zbatimin e dekretit dhe menaxhimit me 
energjinë elektrike në pajtim me dekretin për 
gjendje krize. 

 

Neni 1 
Në pajtim me nenin 9 të Dekretit për kriteret 
dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës 
në raste të fatkeqësive natyrore dhe motit, 
defektet dhe emergjencat në tregjet e 
energjisë elektrike, mënyrën e furnizimit me 
energji elektrike në rast gjendje krize, masat e 
ndërmara në rast gjendje krize si dhe të 
drejtat dhe obligimet e bartësve të liçencave 
për kryerjen e veprimtarive elektroenergjetike 
(“Gazeta zyrtare e RMV”, nr.246/2021 dhe 
300/2021), me rastin e zbatimit të masave për 
kufizimin e konsumit, Operatorët e sistemit 
elektro distributivë (OSED) në bashkëpunim 
me komunën e Tearcës i zbaton këto masa: 

 
1)çkyçje e të gjitha reklamave ndriçuese; 
2)ndriçimi i rrugëve, shesheve dhe ndërtesave 
të tjera reduktohet në një nivel minimal sigurie 
të ndriçimit; 
3)ndriçimi i vitrinave të dyqaneve është i 
kufizuar në një vëllim minimal sigurie të 
ndriçimit dhe/ose 
4)ndalimi i përdorimit të energjisë elektrike për 
ngrohje shtesë të objekteve afariste dhe zyra. 
 
 

Neni 2 
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e 
shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së 
Tearcës”. 
 
  
 
 
Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v.  
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce, 
donesuva: 
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
ukinuvawe na Zaklu~ok br.13-1016/1 od 
31.08.2020 godina. 
  
 
  
 

1.Se objavuva Odlukata za ukinuvawe na 
Zaklu~ok br.13-1016/1 od 31.08.2020 
godina, br.13-141/1 {to ja donese 
Sovetot na op{tina Tearce na sednica 
odr`ana na den 28.01.2022. 
  
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
br.nr.08-141/2 
    28.01.2022 
Теарце/Tearcë 
  
 
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të 
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për shfuqizimin e 
Përfundimit nr.13-1016/1 të datës 
31.08.2020. 
 
 
 
 
1.Shpallet Vendimi për shfuqizimin e 
Përfundimit nr.13-1016/1 të datës 
31.08.2020, nr.13-141/1 që e miratoi Këshilli 
i komunës së Tearcës në seancën e 
mbajtur më 28.01.2022. 

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

 

 
  

 
 
Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“, бр.05/2002), Советот на општина 
Теарце на седницата одржана на 
28.01.2022 донесе: 
 

О Д Л У К А 
za ukinuvawe na Zaklu~ok. 

 

 
 

^len 1 
Se ukinuva Zaklu~okot br.13-1016/1 od 
31.08.2020 godina za odbivawe na 
baraweto za utvrduvawe na praven 
status na bespravno izgradeni objekti, 
izgradeno na KP br.1661/2 i 2261/1 KO 
Nepro{teno. 

 

^len 2 
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot 
den od denot na objavuvaweto vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”. 
 
 
br.nr.13-141/1 
  28.01.2022 
Tearce/Tearcë 

 

 
Sovetot na op{tina Tearce 

Pretsedatel  
Besnik Osmani с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e mbajtur më datë 28.01.2022 
miratoi: 
 

V E N D I M 
për shfuqizimin e Përfundimit. 

 
 

 
Neni 1 

Shfuqizohet Përfundimi nr.13-1016/1 të 
datës 31.08.2020 për refuzimin e kërkesës 
për veprim me statusin juridik të objektit të 
ndërtuar pa leje, të ndërtuar në PK 
nr.1661/2 dhe 2261/1 KK Neproshten. 

 
Neni 2 

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

 
Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprva 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce 
donesuva:   
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata  

za подмирување na dolgot за данок на 
имот. 

 
 

1.Se objavuva Odlukata za подмирување 
na dolgot за данок на имот, br.13-142/1 
{to ja donese Sovetot na op{tina 
Tearce na sednica odr`ana na den 
28.01.2022 god. 
 
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
 
br.nr.08-142/2 
   28.01.2022 
Tearce/Tearcë   
 
                            
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

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

borxhit për tatim në pronë.  
 
 
 
1.Shpallet Vendimi për shlyerjen e borxhit 
për tatim në pronë, nr.13-142/1 që e miratoi 
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e 
mbajtur më datë 28.01.2022. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na 
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik  
na RM”, br.05/2002), Sovetot na op{tina 
Tearce на седницата одржана на ден 
28.01.2022 година, donese:  
 

O D L U K A  
za подмирувањe na dolgot za данок на 

имот.   
 
 

^len  1 
Se usvojuva baraњeto бр.13-59/1 од 
13.01.2022 година, поднесено од Емине 
Јахја с.Теарце za подмирување na dolgot 
за данок на имот во износ од 7.890,00 
денари. 

^len  2 

Ova Odluka vleguva vo sila осмиот ден 
од денот на objavuvaњeto vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce“. 
 
br.nr.13-142/1 
   28.01.2022 
Tearce/Tearcë 
 
 

Sovet na op{tina Tearce 
Pretsedatel 

Besnik Osmani с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për 
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, 
nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e mbajtur me 28.01.2022, 
miratoi: 
 

V E N D I M  
për shlyerjen e borxhit për tatim në pronë.  

 
 
 

Neni 1 
Miratohet kërkesa nr.13-59/1 nga data 
13.01.2022 e parashtruar nga Emine Jahja 
f.Tearcë për shlyerje të borxhit për tatim në 
pronë në vlerë prej 7.890,00 denarë. 
   

Neni 2 
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës“. 
 
 
 
 
 
 
Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprva 
(“Slu`ben vesnik  na RM“, br.05/2002) i 
~len 34 od Statutot na op{tina Tearce 
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”, 
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), 
Gradona~alnikot na op{tina Tearce 
donesuva:   
 

R E [ E N I E 
za objavuvawe na Odlukata za 
otpo~nuvawe na postapka za izrabotka 
na  urbanisti~ki proekt von opfat na 
urbanisti~ki plan. 

 
 
 

1.Se objavuva Odlukata za otpo~nuvawe 
na postapka za izrabotka na  
urbanisti~ki proekt von opfat na 
urbanisti~ki plan, br.13-143/1 {to ja 
donese Sovetot na op{tina Tearce na 
sednica odr`ana na den 28.01.2022 god. 
 
2.Odlukata da se objavi vo “Slu`ben 
glasnik na op{tina Tearce”. 
 
 
br.nr.08-143/2 
   28.01.2022 
Tearce/Tearcë   
 
                            
 

Gradona~alnik na op{tina Tearce 
Nuhi Neziri с.р.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të  
Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 të 
Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja 
zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/07, 
09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës 
së Tearcës, solli:  
 
 

A K T V E N D I M 
për shpalljen e Vendimit për fillimin e 
procedurës për përpunimin e projektit 
urbanistik jashtë përfshirjes së planit 
urbanistik. 
 
 
 
1.Shpallet Vendimi për fillimin e procedurës 
për përpunimin e projektit urbanistik jashtë 
përfshirjes së planit urbanistik, nr.13-143/1 
që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e mbajtur më datë 28.01.2022. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryetar i komunës së Tearcës 
Nuhi Neziri d.v. 
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Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot na 
lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik  
na RM”, br. 05/2002) i ~len 58 od 
Pravilnikot za urbanisti~ko 
planirawe (“Slu`ben vesnik na 
Republika Severna Makedonija”, 

br.225/2020 i 219/2021), Sovetot na 

op{tina Tearce vo sednicata odr`ana 
na den 28.01.2022 godina, donese:  
 

O D L U K A 
za otpo~nuvawe na postapka za 
izrabotka na  urbanisti~ki proekt von 
opfat na urbanisti~ki plan. 
 
 ^len 1  
Se usvojuva inicijativata na mesta 
zaednica s.Nera{te za otpo~nuvawe na 
postapka za izrabotka na  urbanisti~ki 
proekt von opfat na urbanisti~ki plan 
za KP br.1966, 1988 KO Nera{te, so 
namena D1 i D3 - sporti i rekreacija, 
soglasno Osnoven proekt za Park/Mal 
stadion so teh.br.IP 05/22 izraboteno 
od Dru{tvo za proektirawe i 
grade`ni{tvo “INTER-PROEKT” DOOEL 
eksport-import Tetovo. 
 

^len 2 
Se zadol`uva oddelenieto za 
urbanizam, soobra}aj i za{tita na 
`ivotna sredina pri op{tina Tearce 
postapkata za izrabotka na  
urbanisti~ki proekt von opfat na 
urbanisti~ki plan da ja sprovede 
soglasno Zakonot za urbanisti~ko 
planirawe (“Slu`ben vesnik na 
Republika Severna Makedonija”, 
br.32/2020) i Pravilnikot za 

urbanisti~ko planirawe (“Slu`ben 
vesnik na Republika Severna 
Makedonija”, br.225/2020 i 219/2021). 
 

^len 3 
Finansiskite sredstva za 
sproveduvawe na postapkata za 
izrabotka na  urbanisti~ki proekt von 
opfat na urbanisti~ki plan }e se 
obezbedaat od Buxetot na op{tina 
Tearce za 2022 godina. 

Në bazë të 36 të Ligjit për vetëqeverisje 
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) 
dhe neni 58 nga Rregullorja për planifikim 
urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”, nr.225/2020 dhe 
219/2021), Këshilli i komunës së Tearcës 
në seancën e të mbajtur më datë 
28.01.2022 miratoi: 
 

 
V E N D I M 

për fillimin e procedurës për përpunimin e 
projektit urbanistik jashtë përfshirjes së 
planit urbanistik. 
 

Neni 1 
Miratohet iniciativa e bashkësisë lokale 
f.Nerasht për fillimin e procedurës për 
përpunimin e projektit urbanistik jashtë 
përfshirjes së planit urbanistik për PK 
nr.1966, 1988 KK Nerasht, me destinim D1 
dhe D3 - sport dhe rekreacion, në pajtim me 
Projektin kryesor për Park/Fushë futbolli me 
nr.tek IP 05/22, përpiluar nga Shoqata për 
projektim dhe ndërtim “INTER-PROEKT” 
SHPKNNJ eksport-import Tetovë. 

 
 

Neni 2 
Departamenti për urbanizëm, komunikacion 
dhe mbrojtje të mjedisit jetësor pranë 
komunës së Tearcës detyrohet që të zbatoj 
procedurën për përpunimin e projektit 
urbanistik jashtë përfshirjes së planit 
urbanistik në pajtim me Ligjin për planifikim 
urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”, nr.32/2020) dhe 
Rregulloren për planifikim urbanistik 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”, nr.225/2020 dhe 
219/2021). 

 
 

Neni 3 
Mjetet financiare për zbatimin e procedurës 
për përpunimin e projektit urbanistik jashtë 
përfshirjes së planit urbanistik do të 
sigurohen nga Buxheti i komunës së 
Tearcës për vitin 2022. 
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^len 4 
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot 
den od denot na objavuvaweto vo 
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”. 
  
 br.nr.13-143/1 
   28.01.2022 
Tearce/Tearcë 
 
 
 

Sovet na op{tina Tearce 
Pretsedatel 

Besnik Osmani с.р. 
 

 

 

 

 

 

Neni 4 
Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita 
e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës 
së Tearcës”. 
 
 
 
 
 
 
  

Këshilli i komunës së Tearcës 
Kryetar 
Besnik Osmani d.v. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


