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ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ

ЕМБС: 6498418

Целосен назив: Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ 
Битола

Седиште: БОРИСАВ РАДОСАВЉЕВИЌ - ГОЦЕ бр.12 БИТОЛА, БИТОЛА

Датум на основање: 6.7.2009 г.

Деловен статус: Активен

*Вид на сопственост: Недефинирана

ЕДБ: 4002009513938

Големина на субјектот: мал                 

Организационен облик: 10.9 - останати општествени организации, фондации и здружение 
на граѓани

Надлежен регистар: Регистар на здруженија и сојузи

www.crm.com.mk

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Трговски регистар и регистар на други правни лица

Датум и време:  19.12.2018 г. 09:27:27

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А  С О С Т О Ј Б А

ДЕЈНОСТИ

Приоритетна дејност/
Главна приходна шифра:

94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, 
неспомнати на друго место

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ: 2204985415007

Име и презиме: ВЕСНА АЛЕКСОВСКА

Адреса: Б.РАДОСАВЉЕВИЌ -  ГОЦЕ бр.12 БИТОЛА, БИТОЛА

Овластувања: Претседател

Овластено лице: Овластено лице

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
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Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Дополнителни 
информации:

Цели:  - Заштита на правата на луѓето со ретки болести;  - 
Потпомагање, обединување, насочување и информирање на 
луѓето со ретки болести и нивно адаптирање кон општеството;  - 
Потпомагање на професионален развој и кфалификации на 
докторите во областа поврзана со профилактиката, дијагностигата, 
лечењето и рехабилитацијата на ретките болести;  - Запознавање 
на општеството со особините на заболувањата, профилактиката, 
дијагнозата, лечењето и рехабилитацијата на ретките блести, со 
физиолошките и психолошките последици од нив;  - Насочување, 
потпомагање и развој за истражување на ретките болести во 
Македонија и странство;  - Создавање на контакти со слични 
организации во Македонија и странство;  - Создавање и 
одржување на контакти и дијалог меѓу здружението и 
раководните органи и инситуции во Република Македонија, однос 
кон ретките болести (Министерство за Здравство, Министерство 
за труд и социјална политика);  - Превземање на мерки и за 
надминување на емоционалните последици од болестите. 
Професионални прекфалификации и социјална рехабилитација на 
луѓето со ретки болести;  - Обезбедување на средства за лечење и 
потпомагање на болните одретки болести во Р. Македонија и 
странство.

КОНТАКТ

E-mail: zivotsopredizvici@gmail.com

Напомена: 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 
/сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на 
Република Македонија
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