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ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ЖАЛБА
Секое одобрение и решение поврзано со постапките за градење, а кое го
донесува локалната самоуправа (општината) може да биде обжалено. Ова се
прави доколку странката не е задоволна со исходот на постапката, а во рок од 15
дена од денот на издавање на одобрението, односно решението.
Согласно закон, во жалбата мора да се наведе решението што се побива, со
означување на називот на органот што го донел, како и бројот и датумот на
решението. Доволно е жалителот да изложи во жалбата во кој поглед е
незадоволен со решението, но жалбата не мора да ја образложи посебно.
Во жалбата можат да се изнесат нови факти и докази, но жалителот е должен
да образложи поради што не ги изнел во првостепената постапка.
Ако во жалбата се изнесени нови факти и докази, а во постапката учествуваат
две или повеќе странки со спротивни интереси, кон жалбата треба да се
приложат онолку преписи колку што има такви странки. Во таков случај органот
доставува до секоја од странките препис од жалбата и остава рок во кој тие
треба да се изјаснат за новите факти и докази. Овој рок не може да биде
пократок од 8, ниту подолг од 15 дена.
Постапката за обжалување на одобрение или решение е следна:
1. Се поднесува:
- Жалба, таксирана со 250 денари таксени марки.
Општината издава приемница која служи како доказ за примената жалба.
2. Општината повторно го разгледува предметот и проценува дали жалбата е
основана (случај а) или не е основана (случај б).
1) Доколку оцени дека жалбата е основана на барателот му се издава нов
документ кој го заменува старото одобрение, односно решение.
Законскиот рок за произнесување на општината по жалбата е 15 дена од
денот на поднесувањето на истата.
2) Доколку жалбата се оцени за неоснована, најдоцна во рок од 15 дена од
нејзиниот прием, општината по службена должност ја препраќа жалбата
и целокупната документација за обжалениот предмет до надлежниот
орган. Законскиот рок за произнесување по жалбата на надлежниот
(второстепен) орган е 2 месеци од денот на приемот на жалбата.
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