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Член 8
став 6

-Дали Државната комисија одлучува во рок од два месеци од денот на предавање на жалбата, ако со Да ☐ Не ☐
посебен пропис не е определен пократок рок?

Член 8
став 7

-Дали Државната комисија сама го решава предметот, во случај кога постапува по изјавена жалба Да ☐ Не ☐
против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање?

Член 8
став 8

-Дали Државната комисија сама ја решава правната работа, во случај кога во постапка за жалба, Да ☐ Не ☐
првостепениот орган не постапи по барањето на Државната комисија за доставување на списите по
предметот во утврден рок?

Член 8 а
став 1

-Дали Државната комисија има овластено лице-член или административен службеник за водење на Да ☐ Не ☐
постапката по жалба?

Член 8 а
став 2

-Дали лицето овластено за водење на постапката по жалба, поднесува барање во законски утврдениот Да ☐ Не ☐
рок од 10 дена од денот на приемот на жалбата, до првостепениот орган со кое бара од
првостепениот орган да ги утврди сите факти и да ги прибави сите докази во врска со предметот,
потребни за решавање на истиот, во случај кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба
против управен акт кој еднаш бил поништен и вратен на повторно решавање?

Член 8 а
став 4

Дали, доколку овластеното лице нема стручно знаење за некој факт , што е важен за решавање на Да ☐ Не ☐
предметот, Државната комисија во рок од 10 дена од денот на приемот на жалбата определува
вештак или друго стручно лице по службена должност или по барање на странката?

Член 8 а

Дали доколку Државната комисија постапувајќи по жалба на странката, која се однесува на барање за Да ☐ Не ☐
остварување на право и правен интерес, кое е врзано со издавање на управен акт, кој неможе да биде
заменет со акт на Државната комисија, одлучи дека барањето е основано, го задолжува
првостепениот орган да го издаде соодветниот управен акт, во рок не подолг од седум дена, со точно
наведување на диспозитивот на актот?

став 6

