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И З В Р Ш И Т Е Л   Образец бр.20 
Игор Антевски    

именуван за подрачјето на    
Основен Граѓански Суд Скопје и 
Основен Кривичен Суд Скопје 

  И.бр.2350/2022 

ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2    
тел. 02/2050-206, 

izvrsitelantevski@gmail.com 
   

 
ЈАВНА ОБЈАВА 

(врз основа на член 48  од Законот за извршување, Сл. Весник бр. 72 од 12.04.2016 и Закон 
за изменување и дополнување на законот за извршување С.Весник бр.233 од 20.12.2018 

година) 
 

Извршителот Игор Антевски постапувајќи по барање на доверителите Ѓорѓи Симонов од Скопје со 
живеалиште на  ул.Огражден бр.1/4-8, и Фикрет Слезовиќ од Скопје со живеалиште на  ул.Февруарски 
поход бр.22-62, против должникот Ружица Панова- Пандиловска од Скопје со живеалиште на ул.Јуриј 
Гагарин бр.10 А,  за спроведување на извршување, на ден 23.11.2022 година гo: 

 
ПОВИКУВА 

 
Должникот Ружица Панова - Пандиловска од Скопје со живеалиште на ул.Јуриј Гагарин бр.10 А,, 

да се јави во канцеларијата на извршителот на ул. 8-ма Ударна Бригада” бр.20-А/1-2 Скопје, заради 
доставување на: Заклучок за известување на странката за попис по чл.96 ст.4,5 и 6 од ЗИ  од  17.10.2022 
год., Заклучок за определување на проценител кој ќе врши процена на подвижни предмети по чл.103 од 
ЗИ од 17.10.2022 год., Записник за преземање на извршни дејствија по чл.84 ст.8 од ЗИ од 19.10.2022 год., 
Записник за попис и процена на подвижни предмети по чл.103, 104 и 105 од 19.10.2022 год., Извештај за 
извршена проценка на подвижни предмети бр.913/22 од 26.10.2022 год., Заклучок за начин на продажба на 
попишаните предмети по чл.109 од ЗИ од 09.11.2022 год., Договор за продажба на подвижни предмети со 
непосредна спогодба чл.110 став 4 од ЗИ од 09.11.2022 год., Записник за преземање на извршни дејствија 
по чл.84 ст.8 од ЗИ од 10.11.2022 год. и Заклучок за намирување на еден доверител по чл.113 ст.1 од 
14.11.2022 год.  сите  за предмет И.бр.2350/22 во РОК ОД  1 (еден) ДЕН, сметано од денот објавување на 
ова јавно повикување во јавното гласило; 

СЕ ПРЕДУПРЕДУВА должникот Ружица Панова-Пандиловска од Скопје со живеалиште на ул.Јуриј 
Гагарин бр.10 А, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните 
последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.  
 Оваа јавна објава со објавува преку дневиот весник Нова Македонија која е во оптек на целата 
територија на Република Северна Македонија како и на веб страната на комората. 

Објавата се врши и со еднократна објава во Службен Весник на Република Северна Македонија од 
кога започнуваат да течат роковите за постапување. 

  ИЗВРШИТЕЛ  
    Игор Антевски  

23.11.2022

X  

Signed by: Igor Antevski  


