| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
finansirawe,
buxet
i
lokalen financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal.
ekоnomski razvoj.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
finansirawe,
buxet
i
lokalen
ekоnomski razvoj, br.13-1544/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për financa,
buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal, nr.131544/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.11.2021.

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

br.08-1544/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1544/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot za lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

VENDIM
ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisijata za finansirawe, buxet i Komisionit për financa, buxhet dhe zhvillim
lokalen ekоnomski razvoj.
ekonomik lokal.
^len 1
Neni 1
i
~lenovi
na Për kryetar dhe anëtar të Komisionit për
Za
preтsedatel
Komisijata za finansirawe, buxet i financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal,
lokalen ekenomski razvoj se imenuvaat: emërohen:
a. Za predsedatel:

a. Për kryetar:

-Festim Elmazi

-Festim Elmazi

b. Za ~lenovi:

b. Për anëtar:
-Gjulten Qazimi
-Genc Misimi
-Llazar Gjeorgjievski-i jashtëm
-Arsime Fetishi-e jashtme.

-\uљten ]azimi
-Genc Misimi
-Lazar \eor|ievski-nadvore{en
-Arsime Feti{i-nadvore{na.

^len 2
Neni 2
Mandatot na pretsedatelot i na Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të
~lenovite na Komisijata trae kolku i Komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i
mandatot na ~lenovite na Sovetot.
anëtarëve të Këshillit.
^len 3
Neni 3
So denot na vleguvawe na sila na ovaa Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
Odluka prestanuva da va`i Odlukata të vlejë Vendimi i Këshillit,nr.13-578/1 nga
na Sovetot, br.13-578/1 od 29.04.2018.
29.04.2018.
^len 4
Neni 4
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br 13-1544/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1544/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Statutarna- kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit
Statutar-јuridik.
pravnata komisija.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Statutarnapravnata komisija, br.13-1545/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit Statutar-јuridik,
nr.13-1545/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.11.2021.

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

br.08-1545/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1545/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br. 05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Statutarna-pravnata komisija.

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit Statutar-јuridik.

^len 1
Za
pretsedatel
i
~lenovi
Statutarna-pravnata
Komisija,
imenuvaat:

Neni 1
na Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit
se Statutar-juridik, emërohen:

a. Za pretsedatel:
-Besnik Osmani

a. Për kryetar:
-Besnik Osmani

b. Za ~lenovi:
-Amet Ziberi
-Erzen Eљezi
-Ferduze [eapi-nadvore{na
-Emilia Nikolovska-nadvore{na.

b. Për anëtar:
-Amet Ziberi
-Erzen Elezi
-Ferduze Sheapi-e jashtme
-Emilia Nikollovska-e jashtme.

^len 2
Neni 2
Mandatot na pretsedatelot i na Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të
~lenovite na Komisijata trae kolku i Komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i
mandatot na ~lenovite na Sovetot.
anëtarëve të Këshillit.
^len 3
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br.13-579/1 od 29.04.2018 и
Odluka бр.13-1577/1 од 09.12.2020.

Neni 3
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-579/1 nga
29.04.2018 dhe Vendimi nr.13-1577/1 nga
09.12.2020.

Neni 4
^len 4
Ky
Vendim
hyn
në
fuqi në ditën e tetë nga
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1545/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1545/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na 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),
donesuvam:

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), marr:

RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
obrazovanie.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
arsim.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
obrazovanie, br.13-1546/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për arsim, nr.131546/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.11.2021.

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

br.08-1546/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1546/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 32 stav 2 od Zakonot
za lokalna
samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM”, br. 05/2002) i ~len 47 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07,
09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za obrazovanie.

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për arsim.

^len 1
Neni 1
Za pretsedatel i ~lenovi na Komisijata Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
za obrazovanie se imenuvat:
arsim emërohen:
a.Za pretsedatel:
-Imer Imeri

a.Për kryetar:
-Imer Imeri

b.Za ~lenovi:
-Guљten \azimi
-Vaљmira Selimi
-Mirjeta Aliti-nadvore{na
-Blend Xemaili-nadvore{en.

b. Për anëtarë:
-Gjulten Qazimi
-Valmira Selimi
-Mirjeta Aliti-e jashtme
-Blend Xhemaili-i jashtëm.

^len 2
Neni 2
Mandatot na pretsedatelot i na Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të
~lenovite na Komisijata trae kolku i Komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i
mandatot na ~lenovite na Sovetot.
anëtarëve të Këshillit.
^len 3
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br. 13-580/1 od 29.04.2018 и
Odluka br.13-1578/1 09.12.2020.

Neni 3
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-580/1 nga
29.04.2018 dhe Vendimi nr.13-1578/1 nga
09.12.2020.

Neni 4
^len 4
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1546/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1546/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na 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),
donesuvam:

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), marr:

RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
mundësi të njëjta mes grave dhe burrave.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
ednakvi mo`nosti na `enite i ma`ite,
br.13-1547/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na
den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për mundësi të
njëjta mes grave dhe burrave, nr.13-1547/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.11.2021.

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

br.08-1547/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1547/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 32 stav 2 od Zakonot
za lokalna
samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM”, br. 05/2002) i ~len 47 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07,
09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za ednakvi mo`nosti na
`enite i ma`ite.

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për mundësi të njëjta mes grave
dhe burrave.

^len 1
Za
pretsedatel
i
Komisijata se imenuvat:

~lenovi

Neni 1
na Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
arsim, emërohen:

a.Za pretsedatelka:
-Vaљmira Selimi
b.Za ~lenovi:
-Arjeta [asivari
-\uљten ]azimi
-Nesrine ]azimi
-Oliver \or|ievski
-Merita Elmazi-administracija
-Gajur Salihi-administracija.

a.Për kryetare:
-Valmira Selimi
b. Për anëtarë:
-Arjeta Shasivari
-Gjulten Qazimi
-Nesrine Qazimi
-Oliver Gjorgjievski
-Merita Elmazi-administrata
-Gajur Salihi-administrata.

^len 2
Neni 2
Mandatot na pretsedatelkata i na Mandati i kryetares dhe anëtarëve të
~lenovite na Komisijata trae kolku i Komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i
mandatot na ~lenovite na Sovetot.
anëtarëve të Këshillit.
^len 3
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br.13-1232/1 od 20.09.2018 и
Odluka br.13-1579/1 09.12.2020.

Neni 3
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi i Këshilli, nr.13-1232/1 nga
20.09.2018 dhe Vendimi nr.13-1579/1 nga
09.12.2020.

^len 4
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den
од денот на објавувањето во “Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1547/1
29.11.2021
Tearce

Neni 4
Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
nr.13-1547/1
29.11.2021
Tearcë

Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na 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),
donesuvam:

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), marr:

RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
planirawe i ureduvawe na prostorot i
za{tita na `ivotnata sredina.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
planifikim dhe rregullimin e hapësirës dhe
mbrojtjen e ambientit jetësor.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
planirawe i ureduvawe na prostorot i
za{tita na `ivotnata sredina, br.131548/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na
den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për planifikim
dhe rregullimin e hapësirës dhe mbrojtjen e
ambientit jetësor, nr.13-1548/1 që e solli
Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e
mbajtur më 29.11.2021.

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

br.08-1548/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1548/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot za lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za planirawe i ureduvawe
na prostorot i za{tita na `ivotnata
sredina.
^len 1
i
~lenovi
na
Za
pretsedatel
Komisijata za planirawe i ureduvawe
na prostorot i za{titan a `ivotnata
sredina se imenuvaat:
a. Za pretsedatel:
-Rijad Mustafi

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për planifikim dhe rregullimin e
hapësirës dhe mbrojtjen e ambientit jetësor.
Neni 1
Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
planifikim dhe rregullimin e hapësirës dhe
mbrojtjen e ambientit jetësor, emërohen:
a. Për kryetar:

-Rijad Mustafi

b. Za ~lenovi:

b. Për anëtar:

-Sezgin [erifi
-Il~o Tofilovski
-Behar Halimi-nadvore{en
-Halil Rexepi-nadvore{en.

-Sezgin Sherifi
-Ilço Tofillovski
-Behar Halimi-i jashtem
-Halil Rexhepi-i jashtem.

^len 2
Neni 2
Mandatot na pretsedatelot i na Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të
~lenovite na Komisijata trae kolku i Komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i
mandatot na ~lenovite na Sovetot.
anëtarëve të Këshillit.
^len 3
Neni 3
So denot na vleguvawe na sila na ovaa Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
Odluka prestanuva da va`i Odlukata të vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-581/1 nga
na Sovetot, br.13-581/1 od 29.04.2018.
29.04.2018.
^len 4
Neni 4
Оваа Oодлука влегува во сила osmiot Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
den од денот на објавувањето во dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.
br 13-1548/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1548/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
10

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
punë komunale dhe komunikacion.
za komunalni raboti i soobra}aj.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata
za komunalni raboti i soobra}aj, br.131549/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na
den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për punë
komunale dhe komunikacion, nr.13-1549/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.11.2021.

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

br.08-1549/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1549/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot za lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce
na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

VENDIM
ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisijata
za komunalni raboti i Komisionit për punë komunale dhe
soobra}aj.
komunikacion.
^len 1
Neni 1
Za
pretsedatel i ~lenovi na Për kryetar dhe anëtar të
Komisijata za komunalni raboti i punë
komunale
dhe
soobra}aj se imenuvaat:
emërohen:

Komisionit për
komunikacion,

a. Za pretsedatel:

a. Për kryetar:

-Rami Selmani

-Rami Selmani

b. Za ~lenovi:

b. Për anëtar:

-Valon Idrizi
-Il~o Tofilovski
-Besjan Pajaziti-nadvore{en
-Ermira Jusufi-nadvore{na.

-Valon Idrizi
-Ilço Tofillovski
-Besjan Pajaziti-i jashtëm
-Ermira Jusufi-e jashtme.

^len 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br.13-1418/1 od 29.10.2018 и
Одлука бр.13-1580/1 од 09.12.2020.

Neni 2
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi I Këshillit, nr. 13-1418/1 nga
29.10.2018 dhe Vendimi nr.13-1580/1 nga
09.12.2020.

Neni 3
^len 3
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1549/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1549/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Komisija za kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
veprimtari shoqërore.
op{testveni dejnosti.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisija za
op{testveni dejnosti, br.13-1550/1 {to
ja donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për veprimtari
shoqërore, nr.13-1550/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.11.2021.

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

br.08-1550/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1550/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot za lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce
na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisija za op{testveni dejnosti.

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për veprimtari shoqërore.

^len 1
Neni 1
Za predsedatel i ~lenovi na Komisija Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
za op{testveni dejnosti se imenuvaat:
veprimtari shoqërore, emërohen:
a. Za pretsedatel:

a. Për kryetar:

-Erzen Eљezi

-Erzen Elezi

b. Za ~lenovi:

-Metin Useini
-Rijad Mustafi
-Bobi Petru{evski-nadvore{en
-Sihana Amiti-nadvore{na.

b. Për anëtar:
-Metin Useini
-Rijad Mustafi
-Bobi Petrushevski-i jashtëm
-Sihana Amiti-e jashtme.

^len 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br.13-1419/1 od 29.10.2018 и
Одлука бр.13-1581/1 од 09.12.2020.

Neni 2
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi I Këshillit, nr.13-1419/1 nga
29.10.2018 dhe Vendimi nr.13-1581/1 nga
09.12.2020.

Neni 3
^len 3
Ky
Vendim
hyn
në
fuqi në ditën e tetë nga
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1550/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1550/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
dhurata dhe mirënjohje.
nagradi i priznanija.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata za
nagradi i priznanija, br.13-1551/1 {to ja
donese Sovetot na op{tina Tearce na
sednica odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për dhurata dhe
mirënjohje, nr.13-1551/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.11.2021.

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

br.08-1551/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1551/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br. 05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce
na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na
Komisijata za nagradi i priznanija.

VENDIM
për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisionit për dhurata dhe mirënjohje.

^len 1
Neni 1
Za pretsedatel i ~lenovi na Komisijata Për kryetar dhe anëtarë të Komisionit për
za nagradi i priznanija se imenuvaat:
dhurata dhe mirënjohje, emërohen:
a. Za pretsedatel:

-Gzim Azemi

a. Për kryetar:

-Gzim Azemi

b. Za ~lenovi:

- Vaљmira Selimi
- Nesrine ]azimi
- Katerina Popovska-nadvore{na
- Leonita ]azimi-nadvore{na.

b. Për anëtar:
- Valmira Selimi
- Nesrine Qazimi
- Katerina Popovska-e jashtme
- Leonita Qazimi-e jashtme.

^len 2
Neni 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
Odluka prestanuva da va`i Odlukata të vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-1420/1 nga
na Sovetot, br.13-1420/1 od 29.10.2018.
29.10.2018.
^len 3
Neni 3
Оваа Oдлука влегува во сила osmiot den Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
glasnik na op{tina Tearce”.
komunës së Tearcës”.

br 13-1551/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1551/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.

16

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
~lenovite na nadzoren Odbor za anëtarëve të Këshillit mbikqyrës për kontrollë
kontrola na materijalno-finansisko të punëve materialo-financiare.
rabotewe.
1.Se objavuva Odlukata za izbor na
~lenovite na nadzoren Odbor za
kontrola na materijalno-finansisko
rabotewe, br.13-1552/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e
anëtarëve të Këshillit mbikqyrës për kontrollë
të punëve materialo-financiare, nr.13-1552/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.11.2021.

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

br.08-1552/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1552/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava (”Slu`ben vesnik
na RM”, br.5/2002), ~len 47 od Statutot
na op{tina Tearce (“Slu`ben glasnik na
op{tina Tearce”, br.03/07, 09/11, 04/19 i
05/21) i ~lenovite 37 i 38 od
Delovodnikot na Sovetot na op{tina
Tearce (“Slu`ben glasnik na op{tina
Tearce”, br.4/2005), Советот на општина
Tearce на седницата одржана на ден
29.11.2021 година, донесе:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokla (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.5/2002),
nenit 47 të Statutit të komunës së Tearcës
(“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”,
nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21) si dhe
neneve 37 dhe 38 të Regullores së Këshillit
të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e
komunës së Tearcës”, nr.4/2005), Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
me 29.11.2021, solli:

VENDIM
ODLUKA
za izbor na ~lenovite na nadzoren për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit
Odbor za kontrola na materijalno- mbikqyrës për kontrollë të punëve materialofinansisko rabotewe.
financiare.
^len 1
So
ovaa
Odluka
se
imenuva
pretsedatelot i ~lenovite na nadzoren
Odbor za kontrola na materijalnofinansisko rabotewe na op{tina
Tearce, vo sostav:
-Besnik Osmani-pretsedatel;
-Festim Elmazi-~len;
-Arian Hakiki-~len;
-Ilmiasan Hasipi-надворешен;
-Harbin Memi{i-надворешен.

Neni 1
Me këtë Vendim emërohet kryetari dhe
anëtarët e Këshillit mbikqyrës për kontrollë të
punëve materialo-financiare të komunës së
Tearcës, me këtë përbërje:
-Besnik Osmani-kryetar;
-Festim Elmazi-anëtarë;
-Arian Hakiki-anëtarë;
-Ilmiasan Hasipi-anëtarë i jashtëm;
-Harbin Memishi-anëtarë i jashtëm.

^len 2
Neni 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi pushon të
Odluka prestanuvat da va`i Odlukata vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-1422/1 nga
na Sovetot, br.13-1422/1 od 29.10.2018.
29.10.2018.
^len 3
Neni 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
den od denot na objavuvawe vo ”Slu`ben shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
glasnik na op{tina Tearce”.
Tearcës”.
br.13-1552/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1552/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për
za odnosi me|u zaednicite vo op{tina marrëdhënie mes bashkësive në komunën e
Tearcës.
Tearce.
1.Se objavuva Odlukata za izbor na
pretsedatel i ~lenovi na Komisijata
za odnosi me|u zaednicite vo op{tina
Tearce, br.13-1553/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e kryetarit
dhe anëtarëve të Komisionit për marrëdhënie
mes bashkësive në komunën e Tearcës,
nr.13-1553/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.11.2021.

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

br.08-1553/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1553/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 32 stav 2
od
Zakonot za lokalna
samouprava
("Slu`ben vesnik na RM”, br.05/2002) i
~len 47 od Statutot na op{tina Tearce
(“Slu`ben glasnik na op{tina Tearce”,
br.03/07, 09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot
na op{tina Tearce na sednicata
odr`ana na den 29.11.2021 god, donese:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 32 paragrafi 2 të Ligjit për
vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002) dhe neni 47 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 29.11.2021 solli:

VENDIM
ODLUKA
za izbor na pretsedatel i ~lenovi na për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të
Komisijata za odnosi me|u zaednicite Komisionit për marrëdhënie mes bashkësive
vo op{tina Tearce.
në komunën e Tearcës.
^len 1
Neni 1
Za pretsedatel i ~lenovi na Komisijata Për kryetar dhe anëtar të Komisionit për
za odnosi me|u zaednicite vo op{tina marrëdhënie mes bashkësive në komunën e
Tearce se imenuvaat:
Tearcës, emërohen:
Za pretsedatel:
- Berat Xelili

Për kryetar:
- Berat Xhelili

Za ~lenovi:
- @arko Ilievski
- Mamut Huseini
- Suada Huseini
- Samir Sabiti.

Për anëtar:
- Zharko Ilievski
- Mamut Huseini
- Suada Huseini
- Samir Sabiti.

^len 2
Neni 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa Me hyrjen në fuqi të këtij Vendimi pushon të
Odluka prestanuvat da va`i Odlukata vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-1585/1 nga
na Sovetot, br.13-1585/1 od 30.11.2018.
30.11.2018.
^len 3
Neni 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila osmiot Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e
den od denot na objavuvawe vo ”Slu`ben shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së
glasnik na op{tina Tearce”.
Tearcës”.
br.13-1553/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1553/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.

20

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na 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),
donesuvam:

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), marr:

RE[ENIE
za
objavuvawe
на
Odlukata
за
престанување
на
мандатот
на
pretstavnici na Sovetot na op{tina
Tearce vo upravnite organi na OOU vo
podra~jeto na op{tina Tearce.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për pushimin e
mandatit të përfaqësuesve të Këshillit të
komunës së Tearcës në organet drejtuese të
SHFK në territorin e komunës së Tearcës.

1.Se objavuva Odlukata за престанување
на мандатот на pretstavnici na Sovetot
na op{tina Tearce vo upravnite organi
na OOU vo podra~jeto na op{tina
Tearce, br.13-1554/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për pushimin e mandatit
të përfaqësuesve të Këshillit të komunës së
Tearcës në organet drejtuese të SHFK në
territorin e komunës së Tearcës, nr.131554/1 që e solli Këshilli i komunës së
Tearcës në seancën e mbajtur më
29.11.2021.

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

br.08-1554/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1554/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.

21

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik
na RM”, br.05/2002) а согалсно член 176
од Законот за основното образование
(„Службен весник на РСМ“, бр.161/2019),
Sovetot
na
op{tina
Tearce
na
sednicata odr`ana na den 29.11.2021
god. donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002)
dhe në përputhshmëri me nenin 176 të Ligjit
për arsimin fillorë (“Gazeta zyrtare e RMV”,
nr. 161/2019) , Këshilli i komunës së Tearcës
në seancën e mbajtur më 29.11.2021 solli:

ODLUKA
за престанување на мандатот на
pretstavnici na Sovetot na op{tina
Tearce vo upravnite organi na OOU vo
podra~jeto na op{tina Tearce.

VENDIM
për pushimin e mandatit të përfaqësuesve të
Këshillit të komunës së Tearcës në organet
drejtuese të SHFK në territorin e komunës së
Tearcës.

^len 1
На претставниците на Советот на
општина Теарце во Училишните одбори
на општинските основни училишта од
подрачјето на општина Теарце им
престанува мандатот, и тоа:

Neni 1
Përfaqësuesëve të Këshillit të komunës së
Tearcës në Këshillat shkollore të shkollave
fillore komunale nga territori i komunës së
Tearcës, iu pushon mandati, edhe atë:

1.Vo OOU “E}rem ^abej”, s.Slatina:
-Arta Idrizi

1.Në SHFK “Eqrem Çabej”, f.Sllatinë:
-Arta Idrizi

2.Vo OOU ”Kiril Pej~inovi~”, s.Tearce:
-Fexri Selmani

2.Në SHFK ”Kiril Pejçinoviç” f. Tearcë:
-Fexhri Selmani

3.Vo OOU “Asdreni”, s.Glo|i:
-Ismail Baftiari

3.Në SHFK ”Asdreni” f.Gllogjë:
- Ismail Baftiari

4.Vo OOU ”Faik Konica”, s.Dobro{te:
-Mexit Fejzuli

4.Në SHFK ”Faik Konica” f.Dobrosht:
-Mexhit Fejzuli

5.Vo O.U. “Ismail ]emali”, s.Nera{te:
-Jasin Ismaili

5.Në SHFK”Ismail Qemali” f.Nerasht:
-Jasin Ismaili

^len 2
So denot na vleguvawe na sila na ovaa
Odluka prestanuva da va`i Odlukata
na Sovetot, br 13-1444/1 od 28.10.2019
god.
^len 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот од

Neni 2
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi pushon
të vlej Vendimi i Këshillit, nr.13-1444/1 i
datës 28.10.2019.
Neni 3
Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
22

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br.13-1554/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1554/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Slu`ben vesnik na 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),
donesuvam:

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), marr:

RE[ENIE
za objavuvawe на Odlukata za izbor na
prestavnici na Sovetot na op{tina
Tearce vo Училишниот одбор vo
општинските основни училишта vo
podra~jeto na op{tina Tearce.

AKTVENDIM
për shpalljen e Vendimit për zgjedhjen e
përfaqësuesve të Këshillit të komunës së
Tearcës në Këshillin e shkollës të shkollave
fillore komunale në territorin e komunës së
Tearcës.

1.Se objavuva Odlukata za izbor na
prestavnici na Sovetot na op{tina
Tearce vo Училишниот одбор vo
општинските основни училишта vo
podra~jeto na op{tina Tearce, br.131555/1 {to ja donese Sovetot na
op{tina Tearce na sednica odr`ana na
den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjedhjen e
përfaqësuesve të Këshillit të komunës së
Tearcës në Këshillin e shkollës të shkollave
fillore komunale në territorin e komunës së
Tearcës, nr.13-1555/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.11.2021.

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

br.08-1555/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1555/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na RM”, br. 05/2002), член 106 од Zakonot
za osnovno obrazovanie ("Slu`ben
vesnik na RSM”, nr.161/2019) i ~len 2 od
Statutot na op{tina Tearce (“Slu`ben
glasnik na op{tina Tearce”, br.03/07,
09/11, 04/19 i 05/21), Sovetot na op{tina
Tearce na sednicata odr`ana na den
29.11.2021 god, donese:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit
për
vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”,
nr.05/2002), nenit 106 të Ligjit për arsim fillor
(“Gazeta zyrtare e RMV”, nr.161/2019) 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 29.11.2021 solli:

ODLUKA
za izbor na prestavnici na Sovetot na
op{tina Tearce vo Училишниот одбор vo
општинските основни училишта vo
podra~jeto na op{tina Tearce.

VENDIM
për zgjedhjen e përfaqësuesve të Këshillit të
komunës së Tearcës në Këshillin e shkollës
të shkollave fillore komunale në territorin e
komunës së Tearcës.

^len 1
Со оваа Одлука, Советот на општина
Теарце ги именува претставниците во
Училишниот одбор на општинските
основни училишта, и тоа во:

Neni 1
Me këtë Vendim, Këshilli i komunës së
Tearcës i emëron përfaqësuesit në Këshillin
e shkollës të shkollave fillore komunale,
edhe atë në:

Vo OOU “E}rem ^abej”, s.Slatina se Në SHFK “Eqrem
imenuva:
emërohet:
-Генц Мисими
-Genc Misimi

Çabej”,

f.Sllatinë,

Vo OOU ”Kiril Pej~inovi~”, s.Tearce se
imenuva:
-Сезгин Шерифи

Në SHFK ”Kiril
emërohet:
-Sezgin Sherifi

Vo OOU “Asdreni”, s.Glo|i se imenuva:
-Арјета Шасивари

Në SHFK ”Asdreni”, f.Gllogjë emërohet:
-Arjeta Shasivari

Vo OOU ”Faik Konica”, s.Dobro{te se
imenuva:
-Фестим Елмази

Në SHFK ”Faik
emërohet:
-Festim Elmazi

Vo OOU “Ismail ]emali”, s.Nera{te se Në SHFK ”Ismail
emërohet:
imenuva:
-Besnik Osmani
-Besnik Osmani
^len 3
Претставниците на Sovetot na op{tina
Tearce во Училишниот одбор на ОOУ се
именуваат за период од три години, со
можност за повторен избор.

Pejçinoviç”,

Konica”,

Qemali”,

f.Tearcë

f.Dobrosht

f.Nerasht

Neni 3
Përfaqësuesit e Këshillit të komunës së
Tearcës në Këshillin shkollor të SHFK
emërohen për periudhë tre vjeçare, me
mundësi për rizgjedhje.

^len 4
Neni 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
25
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Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1555/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1555/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. 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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za
objavuvawe
на
Odlukata
za për shpalljen e Vendimit për caktimin e brezit
opredeluvawe na крајбрежен појас на buzë bregut të rrjedhjes së ujit për lumenjtë
водотек za rekite vo atarot na op{tina në atarin e komunës së Tearcës.
Tearce.
1.Se
objavuva
Odlukata
za
opredeluvawe na крајбрежен појас на
водотек za rekite vo atarot na op{tina
Tearce, br.13-1556/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për caktimin e brezit buzë
bregut të rrjedhjes së ujit për lumenjtë në
atarin e komunës së Tearcës, nr.13-1556/1
që e solli Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.11.2021.

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

br.08-1556/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1556/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Vrz osnova na ~len 36 od Zakonot za
lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik
na RM”, br.05/2002) i член 131 став 2
точка 3 од Zakonot za vodite ("Slu`ben
vesnik na RM”, nr.87/08, 6/09, 161/09,
83/10, 51/11, 44/12, 23/13 i 163/13),
Sovetot na op{tina Tearce
na
sednicata odr`ana na den 29.11.2021
god, donese:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje
lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002)
dhe nenit 131 paragrafi 2 pika 3 të Ligjit për
ujërat (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.87/08, 6/09,
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 i
163/13), Këshilli i komunës së Tearcës në
seancën e mbajtur më 29.11.2021 solli:

VENDIM
ODLUKA
za opredeluvawe na крајбрежен појас на për caktimin e brezit buzë bregut të rrjedhjes
водотек za rekite vo atarot na op{tina së ujit për lumenjtë në atarin e komunës së
Tearce.
Tearcës.
^len 1
So ovaa
Odluka se
opredeluva
{irinata na krajbre`niot pojas na
vodotekot
na
rekite:Nepro{tenska
reka, Le{o~ka reka, Slatinska reka,
Reka
“Bistrica”
s.Tearce,
Reka
“Bistrica”
s.Pr{ovce,
Reka
“Gabrovnica” s.Dobro{te, Reka “Ponika”
s.Dobro{te, Odranska
reka,
Reka
“Gabrovnica” s.Odri, Reka “Gabrovnica”
s.Nera{te, “Odranska reka” s.Nera{te,
Reka
“Mal
Potok”
s.Nera{te,
“Belovi{ka reka” s.Nera{te, zaradi
za{tita i odr`uvawe na prirodnoto i
uredenoto re~no korito i bregot na
rekata.
^len 2
[irinata na krajbre`niot pojas na
vodotekot na rekite od ~len 1 na ovaa
Odluka, opfateni so urbanisti~ki plan
za selo i urbanisti~ki plan von
naseleno mesto od krajnata linija na
regulacijata na re~noto korite }e
изнесува 5,0 метри.

Neni 1
Me këtë Vendim caktohet gjërësia e brezit
buzë bregut të rrjedhjes së ujit për
lumenjtë:lumi i f.Neproshten, lumi i f.Leshkë,
lumi i f.Sllatinë, lumi “Bistrica” f.Tearcë, lumi
“Bistrica” f.Përshevc, lumi “Gabrovnicë”
f.Dobrosht, lumi “Ponika” f.Dobrosht, lumi i
f.Odër, lumi “Gabrovnicë” f.Odër, lumi
“Gabrovnicë” f.Nerasht, “lumi i f.Odër”
f.Nerasht, lumi “Potok i vogël” f.Nerasht,
“lumi i f.Bellovisht” f.Nerasht, për mbrojtjen
dhe mirëmbajtjen natyrore dhe rregullimin e
shtretërve të lumenjve dhe bregut të lumit.

^len 3
Gradona~alnikot }e donese Odluka za
izrabotka na elaborat so definirani
kordinati
za
opredeluvawe
na
крајбрежен појас на водотек za rekite vo
atarot na op{tina Tearce.

Neni 3
Kryetari i komunës do të sjell Vendim për
përpilimin e elaboratit me koordinata të
definuara për caktimin e brezit buzë bregut
të rrjedhjes së ujit për lumenjtë në atarin e
komunës së Tearcës.

Neni 2
Gjërësia e brezit buzë bregut të rrjedhjes së
ujit për lumenjtë nga neni 1 i këtij Vendimi, të
përfshirë me plan urbanistik për fshat dhe
plan urbanistik jashtë vendbanimit nga vija
fundore e rregullimit të shtratit të lumit do të
jetë 5,0 metër.

^len 4
Neni 4
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден Ky Vendim hyn në fuqi në ditën e tetë nga
28

| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

од денот на објавувањето во “Slu`ben dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të
komunës së Tearcës”.
glasnik na op{tina Tearce”.
br 13-1556/1
29.11.2021
Tearce

nr.13-1556/1
29.11.2021
Tearcë
Sovetot na op{tina Tearce Këshilli i komunës së Tearcës
Pretsedatel Kryetar
Besnik Osmani s.r. Besnik Osmani d.v.
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| Slu`ben glasnik na op[tina Tearce
29 noemvri/nëntor god.vt.2021

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),
donesuvam:

Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës
br./nr 9

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), marr:

AKTVENDIM
RE[ENIE
za
objavuvawe
на
Odlukata
za për shpalljen e Vendimit për zgjerimin e
pro{iruvawe sredstva od Buxetot nao mjeteve nga Buxheti i komunës së Tearcës
për vitin 2021.
p{tina Tearce za 2021.

1.Se objavuva Odlukata za pro{iruvawe
sredstva od Buxetot na op{tina Tearce
za 2021, br.13-1558/1 {to ja donese
Sovetot na op{tina Tearce na sednica
odr`ana na den 29.11.2021.

1.Shpallet Vendimi për zgjerimin e mjeteve
nga Buxheti i komunës së Tearcës për vitin
2021, nr.13-1558/1 që e solli Këshilli i
komunës së Tearcës në seancën e mbajtur
më 29.11.2021.

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

br.08-1558/2
29.11.2021
Tearce

nr.08-1558/2
29.11.2021
Tearcë

Gradona~alnik na op{tina Tearce Kryetari i komunës së Tearcës
Nuhi Neziri s.r. Nuhi Neziri d.v.
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