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Скопје

ЗАПИСНИК
за извршен вонреден инспекциски надзор
Инспекцискиот надзор е извршен по службена должност врз основа на член 128 од Законот
за градење (“Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 49/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/2016,
31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016 и 132/2016), поради обемот и сложеноста на инспекцискиот
надзор составен e во службените простории на инспекциската служба во Општина Карпош –
Скопје, на ден 11.04.2017 год. во 08:30 часот, по предметот - приземен објект од монтажен карактер
- барака и приземен објект од тврда градба на ул. ,,Варшавска,, бр. 1, на КПбр. 2691/1, КО Карпош
во Скопје.
Присутни при надзорот: овластен градежен инспектор Данче Поповска, дги. и службено
лице Душко Андонов,
Инвеститор : Непознат инвеститор

Наод на утврдена фактичка состојба
Од страна на Сектор за урбанизам – Одделение за недвижен имот и постапка за
експропријација на недвижности поднесено е Барање за отстранување на градби бр. 62 – 1762/6 од
17.03.2017 год., во кое поради реализација на ДУП за Градска четврт 3 06 опфат помеѓу бул.
„Партизански Одреди„ , ул. „Московска„ , бул. „Македонија„ и ул. „8-ми Септември„ , донесен со
Одлука бр. 09 – 89/3 од 05.01.2016 год. од Советот на Општина Карпош, се бара од овластениот
градежен инспектор отстранување на објектите на КПбр. 2691/1 и КПбр. 2691/4 посочени во горе
наведеното Барање.
При извршен вонреден инспекциски надзор на лице место на ден 31.03.2017 год. во 09:20
часот констатирано е дека на ул. „Варшавска„ бр. 1, КПбр. 2691/1 КО Карпош во Скопје, сопственост
на Република Македонија, непознат инвеститор без одобрение за градење има изградено :
приземен објект од монтажен карактер - барака со димензии 12.70 x 43.00 m и висина H = 2.60 – 4.00
m покриен со двоводен кров од салонитни покривни плочи, како и приземен објект од тврда
градба со димензии 4.00 x 4.00 m и висина H = 4.30 – 3.30 m, покриен со едноводен кров од
салонитни покривни плочи.
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