
             

   

И З В Р Ш И Т Е Л        Образец бр.29 
Снежана Андреевска    
именуван за подрачјето на    
Основен Граѓански суд Скопје                И.бр.18/20 
и Основен Кривичен суд Скопје    
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/5-11    
тел.02 2463 026     

   
Извршителот Снежана Андреевска од Скопје врз основа на барањето за спроведување на 

извршување од доверителот-ремитент НЛБ  Банка АД Скопје од Скопје со ЕМБС 4664531, ЕДБ 
4030993191133 и седиште на ул.Мајка Тереза бр. 1, засновано на извршната исправа Нотарски 
акт – Менична изјава за уредување на права и обврски по меници ОДУ бр. 32/16 од 03.02.2016 на 
Нотар Јасмина Радончиќ од Скопје, против должникот-трасант-акцептант Акционерско друштво за 
продажба и транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија од Гевгелија со ЕМБС 6505066, 
ЕДБ 4080009504921 и седиште на ул.Маршал Тито бр.7/14 ГТЦ, Гевгелија, должникот-авалист 
Друштво за внатрешен и надворешен промет ТРАНСПЕТРОЛ-ОИЛ ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија 
(по барање за извршување Друштво за внатрешен и надворешен промет ТРАНСПЕТРОЛ-ОИЛ 
ДООЕЛ Скопје) со ЕМБС 5916852, ЕДБ 4030004525052 и седиште на ул.Мирко Делев бр.90, 
Негорци, Гевгелија (по барање за извршување седиште на ул.24 бр.45, Илинден, Скопје), 
должникот-авалист Друштво за трговија и услуги ПЕТРОЛНИС ДООЕЛ с.Негорци, Гевгелија (по 
барање за извршување Друштво за трговија и услуги ПЕТРОЛНИС ДОО с.Негорци, Гевгелија) со 
ЕМБС 6828795, ЕДБ 4006012508630 и седиште на ул.Мирко Делев бр.90, Негорци, Гевгелија, 
должникот-авалист Зоран Петровски од Скопје со живеалиште на ул.29-ти Ноември бр.6-27 
Скопје и должникот-авалист Елизабета Петровска од Скопје со живеалиште на ул.29-ти Ноември 
бр.6-27 Скопје, за спроведување на извршување,  на ден 23.07.2021 година  го донесува 
следниот: 
                                                                                                                                                                                    
                             З А К Л У Ч О К 

ЗА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
(врз основа на членовите 108 и 109 од Законот за извршување) 

 
 СЕ ОПРЕДЕЛУВА ПРВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни 
предмети:  
1.Електронски показен уред, парчиња 1, производител Alfons Haar, тип-модел: ELZ B LEO (QEO), 
фабрички број 00127, година на производство 2006, со почетна вредност од 345,00 ЕВРА, во 
денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која вредност 
претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
2.Принтер (за електронски покажувач) парчиња 1, производител EPSON, тип-модел DI 3 A, 
фабрички број 667099, со почетна вредност од 75,00 ЕВРА, во денарска противвредност по 
среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за 
првото усно јавно наддавање. 
3. Апарат за точење гориво, 8 пиштоли, парчиња 1, производител: TOKHEIM, тип-модел Quantium 
T, фабрички број D0419057, година на производство 2004 г.; со почетна вредност од 1.350,00 
ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која 
вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање; 
4. Настрешница на бензиска пумпа, парчиња 1, производител Карпош Скопје, тип-модел (8х11х6) 
160 М2 година на производство 2004 г.; со почетна вредност од 18.000,00 ЕВРА, во денарска 
противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која вредност 
претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
5. Дизел агрегат со командна табла и дневен резервоар за нафта, парчиња 1, производител 
RADE KONCAR, тип-модел 4S 280 1465-4 MC, фабрички број 375993-119957; со почетна 
вредност од 3.000,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот 
на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
6. Колска вага, парчиња 1, производител Srbija (Makmera) тип-модел 50Т (ТS 1100) фабрички број 
05330012, година на производство 2007 г.; со почетна вредност од 4.500,00 ЕВРА, во денарска 
противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која вредност 
претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 



7. резервоар за контрола на квалитет на гориво, производител EST – EDELSTAHLBAU 
TANNRODA GMBH, со капацитет од 2000 литри, сериски број 1726, година на производство 2017г.  
со почетна вредност од 14.700,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на 
НБРСМ на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно 
јавно наддавање. 
8. Настрешница над Танквана, со димензии 7,53 m х 5,6 m со висина од 5 m,  со почетна 
вредност од 1.680,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот 
на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
9. товарно возило марка VOLVO, тип FL 6 E42R, темно сива и бела боја, регистарски ознаки SK-
740-UK; со број на шасија YV2E4CBA32B317382, број на мотор 185233, година на производство 
2002, со почетна вредност од 11.000,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на 
НБРСМ на денот на продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно 
јавно наддавање. 
10.товарно моторно возило марка MAN, тип TGA, 26.363, боја бела, со регистарски ознаки SK-
6286-AL; со број на шасија WMAH20ZZZ3W049729 и број на мотор D2866LF275350317127E1, 
година на производство 2003, со почетна вредност од 12.000,00 ЕВРА, во денарска 
противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која вредност 
претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
11.приклучно возило, марка DOGAN YILDIZ, бела боја, тип/ модел е24*2007/46*0171*01 со 
регистарски ознаки SK-4775-AN; со број на шасија NR9DYZ010HT012040 со почетна вредност од 
25.000,00 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на 
продажбата, која вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање. 
12. приклучно возило, марка NURSAN, боја бела, со регистарски ознаки SK-3450-AL; тип /модел 
BOTTLE TYPE, со број на шасија NPS3ANRS2H1000023 со почетна вредност од 44.000,00 ЕВРА, 
во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на продажбата, која 
вредност претставува почетна цена за првото усно јавно наддавање, 
или со вкупно проценета вредност во износ од 135.650,00 ЕУР во денарска противвредност по среден 
курс на НБРСМ на денот на продажбата, како почетна цена за првото усно јавно наддавање . 

 
Дел од подвижните предмети се наоѓаат вкопани под земјиштето, а дел од подвижните 

предмети функционално се поврзани со недвижноста запишана во ИЛ бр.3639 за КО Илинден на 
име на заложниот должник Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати 
АЛОВ АД Гевгелија а се во функција на дејноста која се обавува со намена-бензиска пумпа 
(предмет на продажба во И.бр.19/20 закажана за ден  20.08.2021 год. во 11:30 часот кај 
Извршител Снежана Андреевска). 

Предметите се оптоварени со следните товари: залог во корист на заложниот доверител. 
Продажбата ќе се одржи на ден 20.08.2021 година во 12:30 часот во просториите на 

Извршител Снежана Андреевска на адреса бул.К.Ј.Питу бр.28/5-11, Скопје. 
Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Нова Македонија. 
Учесниците на продажбата се должни да уплатат 1/10 од почетната цена на име гаранција, на 

трансакциска сметка со број 210065586400209 која се води кај НЛБ Банка АД Скопје на име на 
Извршител Снежана Андреевска.  

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето 
на наддавањето, а најдоцна во рок од три дена согласно член 112 став (1) од Законот за 
извршување. 

Предметите што се ставени на продажба може да се разгледаат кај должикот, со 
претходна најава. 

Овој заклучок се доставува до странките, а на учесниците на надавањето по нивно 
барање. 

 
                               И З В Р Ш И Т Е Л 
           Снежана Андреевска  
                          
Д.-на: странките  
    -Извршител Васко Еленов/доверител ДТТУ АЛАЏИС -ДСС ДООЕЛ Неготино 
            
Правна поука: Против овој заклучок може да се поднесе приговор до Основниот суд на територијата каде 
што ќе се спроведува извршувањето согласно одредбите на член 86 од Законот за извршување. 


