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ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
ЕМБС: 6828825

Целосен назив: Друштво за трговија и услуги ЕКОПЛАСТ РИСАЈКЛИНГ ДОО увоз-
извоз Скопје-во стечај

Кратко име: ЕКОПЛАСТ РИСАЈКЛИНГ ДОО увоз-извоз Скопје-во стечај

Седиште: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ 
БАБА

Вид на субјект на упис: ДОО

Датум на основање: 5.11.2012 г.

Времетраење: Неограничено

Деловен статус: Активен

*Вид на сопственост: Приватна

ЕДБ: 4058012514622

Потекло на капиталот: Мешовит

Големина на субјектот: микро               

Организационен облик: 05.3 - друштво со ограничена одговорност

Надлежен регистар: Трговски Регистар

www.crm.com.mk

   Трговски регистар и регистар на други правни лица

Датум и време:  30.4.2021 г. 21:28:03

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А  С О С Т О Ј Б А

ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Паричен влог MKD: 0,00

Непаричен влог MKD: 307.000,00

Уплатен дел MKD: 307.000,00

Вкупно основна главнина 
MKD: 307.000,00
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СОПСТВЕНИЦИ

Име и презиме/Назив: ЗОРАН ЦРВЕНКОВСКИ

Адреса: БУЛ.ЈНА бр.29/10 СКОПЈЕ, ЦЕНТАР

Тип на сопственик: Основач/сопственик

Паричен влог MKD: 0,00

Непаричен влог MKD: 122.800,00

Уплатен дел MKD: 122.800,00

Вкупен влог MKD: 122.800,00

ЕМБГ/ЕМБС: 306818667

Име и презиме/Назив: АТЕКС ПХАРМА САГЛ 

Адреса: САН ГОТТАРДО бр.17Ц БЕЛЛИНЗОНА, БЕЛЛИНЗОНА

Држава: ШВАЈЦАРИЈА

Тип на сопственик: Основач/сопственик

Паричен влог MKD: 0,00

Непаричен влог MKD: 184.200,00

Уплатен дел MKD: 184.200,00

Вкупен влог MKD: 184.200,00

ДЕЈНОСТИ
Приоритетна дејност/
Главна приходна шифра:

22.29 - Производство на други производи од пластични маси 

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС

Евидентирани се дејности во надворешниот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

Име и презиме: МАРИНКО САЗДОВСКИ

Адреса: ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ - МАРКО бр.15 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР

Овластено лице: Стечаен управник

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

ЕВИДЕНТИРАНА ПОСТАПКА ЗА СУБЈЕКТОТ
Тип на постапка: Судска Процедура - Стечај

Фаза на постапката: Ажурирање

Дополнителни 
информации:

Со Решение 3 СТ-239/19 од 29.10.2020 година на Основен 
граѓански суд Скопје, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги ЕКОПЛАСТ РИСАЈКЛИНГ ДОО увоз-
извоз Скопје.  За стечаен управник се определува Маринко 
Саздовски - Булевар Јане Сандански бр.106/2 Скопје.  Се 
повикуваат доверителите во рок од 15 (петнаесет) дена од 
објавувањето на Решението во Службен весник на РСМ да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник.  Се 
повикуваат доверителите кои имаат разлачни права на подвижни 
предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат 
разлачни права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги односно разлачни права на 
недвижностите што се запишани во јавните книги во рок од 15 
(петнаесет) дена од објавувањето на Решението во Службен 
весник на РСМ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник.  Се повикуваат должниците на стечајниот должник да ги 
исполнат своите обврски што ги имаат спрема должникот на 
стечајниот управник.  Се закажува рочиште за испитување и 
утврдување на пријавените побарувања и извештајно собрание на 
ден 15.12.2020 година, во 10:30 часот, судница XXIV, 3-ти кат нов 
дел.  Решението за отворање на стечајна постапка да се достави 
до Централен регистар, Регионална регистрациона канцеларија 
Скопје и до Агенција за катастар на недвижности Скопје, заради 
запишување во трговскиот регистар и во јавните книги во кои се 
запишани правата врз недвижностите.  Да се објави оглас на веб 
страница на Централен регистар, во Службен весник на РСМ, во 
два дневни весника и на огласна табла на судот.

КОНТАКТ

E-mail: contact@escsg.mk

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 Северна Македонија
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