СОВЕТИ И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Здружението за правно образование и унапредување на правната наука
и Мој правен советник од Скопје е граѓанска организација финансирана
од ,,European Endowment for Democracy (EED)” која е независна
организација која доделува финансиска поддршка на граѓански
здруженија, формирана од Европската унија (ЕУ). Целта на
финансирањето односно проектот е едукација, информирање,
запознавање и заштита на законските загарантирани права на
граѓаните. За таа цел нудиме бесплатни правни совети во соработка со
адвокати стручни во материјата.
Сите ваши потреби за информации, односно прашања и проблеми
можете да ни ги испратите на нашата e-mail адреса
(info@mojpravensovetnik.mk), а со тоа да добиете одговор по
електронски пат или пак да закажете директна средба за консултации во
нашите простории.

СОВЕТИ И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информирање на граѓаните за правата од надлежноста на
општината
Информирање на граѓаните за правата од надлежноста на
градоначалникот и советот
Составување на писмени поднесоци по барање на барателите
Упатување на барателите до надлежните органи во кои можат да ги
остварат своите права
Технички административни работи за потребите на припадниците
на заедниците
Помош на претставниците на заедниците во постапката за
остварување на своите права
Прием на писмени барања од граѓаните со предлог проекти кои би
се финансирање од буџетот на општината
Прием и разгледување на поплаки, прашања, идеи и предлози од
граѓаните

СОВЕТИ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Издавање извод од урбанистички план
Издавање на локациски услови за градба
Издавање одобрение за градба
Издавање дозволи за употреба на објекти
Издавање на одобрение за адаптација-пренамена
Заверка на основен проект за градба за кој ви е потребно
одобрение за градење
7. Одобрение за поставување времен објект
8. Одобрение за отстранување на објект или дел од објект
9. Одобрение за промена на инвеститор
10. Одобрение за промена на адреса

СОВЕТИ ОД СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ
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Пријава до градежна инспекција
Пријава до инспектор за екологија и комуналии
Пријава до инспектор за образование

info@mojpravensovetnik.com.mk
www.mojpravensovetnik.mk

