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ОПШТИНА РАДОВИШ 
 

 

 

УП.1.  Бр. 26 - 115 
 Од 11.09.2019 год.  

    Согласно член35, од Законот за просторно и урбанистичко планирање  (Сл.в. на 
Р.М. бр.199/14,44/15,193/15,31/16,163/16,64/18 и 168/18), Градоначалникот на 

Општина Радовиш  донесе: 
 

О Д Л У К А 
За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета 

за ЛУПД за определување на градежна парцела со намена  
В1- Образование и наука - ПОУ с.Калаузлија, општина Радовиш,  

на дел од катастарската парцела КП17/1,с.Калаузлија, општина Радовиш. 
 
 

Член 1 
      Со оваа Одлука се организира Јавна презентација и јавна анкета за ЛУПД за 
определување на градежна парцела со намена В1- Образование и наука - ПОУ 
с.Калаузлија, општина Радовиш, на дел од катастарската парцела 
КП17/1,с.Калаузлија, општина Радовиш , изработена од ДПГИ “ВЕКТОР 90“ 
ДООЕЛ  Струмица со Лиценца бр.0033 

 
Член 2 

   Соопштение за одржување на Јавната презентација и јавната анкета ќе биде 
објавено во две јавни гласила , на веб страната на општината и во информациски 
систем е-урбанизам. 

Член 3 
Планот за ЛУПД (Локалната урбанистичка планска документација) за 

определување на градежна парцела со намена В1- Образование и наука - ПОУ 
с.Калаузлија, општина Радовиш, на дел од катастарската парцела 
КП17/1,с.Калаузлија, општина Радовиш ќе биде изложен на јавно место, во 
просториите на Мала Сала, во Општина Радовиш, Бул.„А.Македонски„ бр.7, а ќе биде 
прикачен и во информациски систем е-урбанизам. 

Јавната анкета ќе трае пет(5) работни дена од 20.09.2019 - 27.09.2019г. секој 
работен ден од 08:00 до 14:00 часот.  

Во споменатиот рок субјектите од член32 од законот за просторно и урбанистичко 
планирање , како и сите заинтересирани физички и правни лица можат на анкетни 
листови да дост забелешки и предлози по предлог планот, во електронска форма 
преку системот е-урбанизам или во писмена форма. 

 

Член 4 
 Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 

25.09.2019г. во 12:00часот во просториите на Мала Сала во Општина Радовиш, 
Бул.“А.Македонски“ бр.7. 

Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник“ на Општина Радовиш. 
 

Општина Радовиш 
 ГРАДОНАЧАЛНИК 
Герасим Конзулов 
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