Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ
Скопје, ул. Франце Прешерн бр. 231, Скопје

СТАТУТ

Скопје, 12.05.2022 година

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016) и член 3, 5 и 6 од Законот за
спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13,187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16,
106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и
244/19) Основачкото собрание на Здружението за трчање, пливање, велосипедизам,
дуатлон и триатлон 091РАНКРУ Скопје, со седиште на ул. Франце Прешерн бр. 231,
1000 Скопје, Република Северна Македонија (во понатамошниот текст само
"Здружението 091РАНКРУ" или "Здружението"), на седницата одржана на 12.05.2022
година го донесе следниот:
СТАТУТ
на
Здружението за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ
Скопје
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Здружението за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ
Скопје (во понатамошниот текст Здружението 091РАНКРУ Скопје) е здружение на
граѓани – спортисти, рекреативци и поддржувачи на спортот, формирано со слободно
здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и
заради вршење на дејности и активности со цел развој и подобрување на квалитетот
на друмското и планинското трчање, друмскиот и планинскиот велосипедизам,
пливањето, дуатлонот и триатлонот во Република Северна Македонија.
Граѓаните се здружуваат во Здружението 091РАНКРУ Скопје заради остварување
поширок општествен интерес преку што се остваруваат целите на Здружението.
Здружението е основано врз основа на Закон за здруженија и фондации и Актот за
основање на Здружението.
Член 2
Со овој Статут се уредува:
- Име и седиште на Здружението;
- Целите на Здружението;
- Дејностите со кои се остваруваат целите;
- Начинот на одлучување на зачленување, исклучување и престанок на
членувањето во Здружението;
- Правата, обврските и одговорностите на членовите;
- Видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, траење
на мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување;
- Застапувањето по закон;
- Начинот на стекнување и располагање со средствата;
- Начинот на донесување на финансиски и други извештаи;
- Начинот на остварување на јавност и отчетност во работата;
- Начинот на донесување, изменување и дополнување на статутот;
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Начинот на одлучување за статусни промени и престанок на Здружението;
Начинот на донесување на планови и програми;
Постапување со средствата и/или имотот во случај на престанок на
Здружението и
Други прашања утврдени со Закон.
2. ИМЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 3

Името на Здружението гласи:
- Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ
Скопје.
Краткото име на Здружението гласи:
- 091РАНКРУ Скопје.
Краткото име на Здружението на латиница гласи:
- 091RUNCrW Skopje
3. СЕДИШТЕ И АДРЕСА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 4
Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. Франце Прешерн бр. 231, Скопје, Општина
Карпош, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
4. ЦЕЛИ И ДЕЈНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 5
Граѓаните се здружуваат во Здружението 091РАНКРУ Скопје заради остварување на
поширок заеднички интерес, а како посебни цели и дејности се:
Цели:
- Промоција и развој на друмското и планинското трчање, друмскиот и
планинскиот велосипедизам, пливањето, дуатлонот и триатлонот со
организирање на најразлични типови на активности.
- Организирање на друмски и планински трки, пливачки, дуатлон и триатлон трки
од разни формати: кратки, средни и долги во Република Северна Македонија.
- Организирање на патувања во и надвор од Македонија за учество на трки.
- Постојана грижа на членовите за заштита на природната средина каде
друштвото ги организира своите активности и развивање на еколошката свест.
- Промовирање на Македонија како дестинација со одлични можности за развој
на спорски туризам и делување во тој правец преку разни активности и проекти.
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Да ги активира своите членови како и сите граѓани, а особено младите за
активен спортски живот, со желба да се развива нивната психофизичка
подготвеност, а со тек на времето да можат да прават и резултати.
Да им помага на лицата со попреченост активно да се вклучат во спортскорекреативни активности, тренинзи, како и учество на трки.
Да се грижи за правилен и сериозен пристап кон спортовите, со развивање на
свест за сите аспекти на спортовите со кои се занимава Здружението, а пред се
физичка и ментална кондиција, начини на тренинг, исхрана, и подготовка за
натпревари.
Да се грижи за постојана едукација на своите членови за да се создаде силна и
компетентна екипа спремна да се соочи со сите можни предизвици поврзани со
организирање и учество на трките.
Да се стреми кон развивање на тимови за врвни остварувања во
натпреварувањата во друмско и планинско трчање, друмски и планински
велосипедизам, пливање, дуатлон и триатлон.
Кај своите членови и кај граѓаните да ја поттикнува и развива љубовта кон
спортот.
Да работи на запознавање и зближување преку соработка со слични
здруженија од странство, пред се од поблиските земји на Балканот и Европа
преку учество во друмски и планински трки, пливачки, дуатлон и триатлон трки.
Да развива и негува спортски дух постојано - како во рекреативните така и во
врвните натпревари, фер плејот, да се бори против користење на недозволени
средства кај спортистите.
Да ги негува и развива вредностите инспирирани од Bridge the Gap (BTG)
движењето, со цел да се остварува глобална соработка со сите BTG здруженија.
Основата на ова движење е негување на културата на спортување, дружење и
еднаквост, преку организирање на заеднички настани и дружби.

Дејности:
-

-

-

Да делува воспитно на младите генерации да развиваат љубов и правилен
пристап кон спортот.
Да го афирмира друмското и планинското трчање, друмскиот и планинскиот
велосипедизам, пливањето, дуатлонот и триатлонот во целокупниот
општествен живот во нашата држава со своето присуство на Интернет, преку
печатени и електронски медиуми и преку организирање предавања,
презентации, изложби, и друг вид на настани.
Да се грижи за сестрана информираност на членството за својата работа.
Да се грижи за изработка на извештаи од извршените активности.
Да обезбеди демократска и континуирана работа на своите органи.
Да организира трки, натпревари, тренинзи, тренинг кампови и слично.
Да предлага, поттикнува и учествува во проекти за подобрување на
инфраструктурата како патеки за трчање, базени, патеки за велосипеди и други
проекти од интерес на активностите со кои се занимава Здружението.
Да развива соработка со меѓународни здруженија.
Да соработува со државни органи, други институции и здруженија, заради
остварување на своите цели.
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Член 6
Сите проекти коишто ќе бидат предложени од здружението ќе водат сметка за
неповредливост на Уставот и Законите на Република Северна Македонија.
Член 7
Претежна дејност на Здружението е 93.19 - "Останати спортски дејности" во која
припаѓаат следните активности: дејности на организирање и промовирање на
спортски натпревари, со или без објекти; дејности на самостојни спортисти и
атлетичари, судии, мерачи на време итн; дејности во врска со спортска пропаганда и
промоција.
Член 8
Здружението во својата работа ќе се раководи од Уставот на Република Северна
Македонија, Законот за здруженија и фондации, овој Статут и другите општи акти на
Здружението како и во склад со сите други позитивни важечки прописи на Република
Северна Македонија.
5. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ, ИСКЛУЧУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА
ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕНИЕ
Член 9
Член на Здружението може да биде секој граѓанин, државјанин на Република Северна
Македонија или странски државјанин, постар од 16 години, кој се согласува со Актот за
основање, овој Статут и другите акти на Здружението, кој доброволно ќе пристапи кон
Здружението со давање на писмена изјава и доброволно потпишување на
пристапницата.
Зачленувањето во здружението се врши со пристапница, односно со издавање на
членска картичка, која при исклучување или престанок на членувањето во
Здружението задолжително се враќа.
Членството во Здружението престанува доколку членот на Здружението за тоа
доброволно одлучи, или доколку Собранието на Здружението ја донесе таа Одлука врз
основа на неисполнување на обврските и должностите на поедини членови,
вклучувајќи ја и неплатената членарина.
Здружението 091РАНКРУ Скопје за своите членови води регистер на членството кој се
ажурира еднаш месечно.
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6. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
Член 10
Членовите на Здружението имаат права и обврски да делуваат во согласност со
Статутот на Здружението и одговорни се пред Собранието на Здружението.
Основни обврски на членовите на Здружението се:
- да присуствуваат на состаноците;
- да земаат конкретно учество во спроведување на Програмата на активностите
на Здружението;
- редовно да ја плаќаат членарината.

Права и должности на членот се:
- да избира и да биде биран во органите на Здружението;
- да предлага решавање на прашања од заеднички интерес;
- да дава предлози за активности поврзани со целите и дејноста на Здружението;
- да работи на развивање и унапредување на општествените и другите
активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од
усвоените одлуки и заклучоци;
- да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
- да ги застапува интересите и ставовите на здружението;
- да се однесува со почит кон останатите членови на Здружението и да не прави
расна, верска, национална, полова и сексуална дискриминација.

Член 11
Сите членови се задолжени редовно да ја плаќаат месечната членарина утврдена со
одлука на Извршниот одбор. Правото да учествуваат во работата на Собранието и во
одлучувањето ќе го остваруваат само оние членови кои уредно и редовно во
континуитет од најмалку две години ја платиле членарината.
7. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 12
Органи на Здружението се:
• Собрание;
• Извршен одбор;
• Претседател;
• Заменик Претседател.
Со овој Статут се определува организационата поставеност, вид и делокруг на органите
на Здружението.
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А. СОБРАНИЕ
Член 13
Собранието е највисокиот орган на Здружението и го сочинуваат сите членови на
Здружението.
Член 14
Собранието ги врши следните работи:
- Донесува статут, програма и други акти и нивни измени и дополнувања;
- Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај;
- Доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа,
односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје
во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Северна
Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа;
- Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот одбор помеѓу две
собранија;
- Ја следи материјално-финансиската состојба на Здружението помеѓу две
собранија;
- Донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Здружението
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки
за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес
на Здружението
- Одлучува за промена на целта на Здружението;
- Одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите
на Здружението;
- Избира и разрешува членови на органите;
- Избира Претседател и Заменик Претседател на Здружението
- Избира Благајник на Здружението,
- Формира и избира комисии за посебни области на делувањето како и тимови за
одредени проекти,
- Одлучува за статусни измени на Здружението,
- Одлучува за основање на Трговски друштва,
- Одлучува за престанок на Здружението со 2/3 - двотретинско мнозинство
гласови од сите членови на Здружението со право на глас и
- Врши и други работи во согласност со Законот, Статутот и актите на
Здружението.

Член 15
Собранието работи на седници.
Собранието се состанува по потреба, по правило, одржува седница најмалку еднаш
годишно.
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Седница на Собранието свикува Претседателот на Собранието, по сопствена
иницијатива, по барање на Извршниот одбор или со писмено барање на 1/3 од
членовите на Собранието. Ако Претседателот на Собранието во рок од 14 дена од
денот на дадениот предлог не свика седница, седницата ја свикува Извршниот одбор
или иницијаторите.
Собранието се свикува најмалку 30 дена пред неговото одржување.
Собранието донесува деловник за работа со мнозинство гласови од вкупниот број
членови со право на глас.
Начинот на свикување на седниците на Собранието на здружението се определува со
Деловникот за работа на Собранието.
Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од
вкупниот број членови со право на глас.
Собранието одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на
членови со право на глас присутни на Собранието, освен доколку за одредени одлуки
не е пропишано поинакво мнозинство. Секој член има право на 1-еден глас.
Б. ИЗВРШЕН ОДБОР
Член 16
Собранието на Здружението од редовите на своите членови избира Извршен одбор.
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието и на Здружението.
За својата работа Извршниот одбор одговара пред Собранието.
Извршниот одбор на Здружението е извршен орган на Собранието во кој секој член
има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Здружението
во согласност со Статутот.

Член 17
Извршниот одбор се состои од 5 (пет) члена: Претседател, Заменик Претседател и три
члена кои ги избира Собранието. Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4
(четири) година со право на реизбор.
Член на Извршен одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со
неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат
на некое правно лице врз кое тој има контрола или економски интерес.
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Извршниот одбор се избира со 50% плус еден глас од вкупниот број на членови со
право на глас.
Извршниот одбор од своите редови избира Претседател со мандат од 4 (четири)
година, со право на реизбор.
Претседателот на Извршниот одбор истовремено е и претседател на Собранието и
претседател на Здружението и тој го претставува и застапува Здружението.
Член 18
Извршниот одбор ги има следните надлежности:
- Ги спроведува статутарните и програмските задачи на здружението како и
одлуките и заклучоците на Собранието;
- Донесува и реализира годишна програма за работа;
- Предлага измени и дополнување на Статутот;
- Донесува соодветни правилници, одлуки, прифаќа спогодби и склучува
договори;
- Свикува седници на Собранието и подготвува материјали;
- Донесува одлуки за формирање на постојни и повремени комисии, и ја
насочува нивната работа;
- Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и
манифестации;
- Донесува одлуки за награди, благодарници и признанија;
- Донесува одлуки за набавка и оттуѓување на основните средства;
- Донесува одлуки по приговори и жалби;
- Врши и други работи во согласност со Законот, Статутот и актите на
Здружението.
Член 19
Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружението.
Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба. Седницата на
Извршниот одбор ја свикува Претседателот. Предлог за свикување седница на
Извршниот одбор може да поднесе повеќе од една половина од Извршниот одбор.
Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство тоа го прави
Заменикот претседател или и во негово отсуство, некој член кој ќе го избере
Извршниот одбор;
Начинот на свикување на седницата и други прашања од работењето на Извршниот
одбор се уредуваат со Деловникот на работа.
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В. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
Член 20
Претседателот и Заменик Претседателот на Извршниот одбор се истовремено и
Претседател и Заменик Претседател на Здружението и негови законски застапници.
Мандатот на Претседателот на Здружението и неговиот Заменик трае 4 (четири)
години со право на реизбор.

Член 21
Претседателот:
- го застапува здружението во правниот промет со трети лица и одговорен е за
комуникацијата и соработката со други страни;
- ги следи и ги анализира состојбите, проблемите и јавните политики во дејноста
на здружението, дава прогнози и предвидувања, покренува иницијативи и дава
предлози за унапредување на работата;
- се грижи (идентификува, развива и спроведува) за стратешкото планирање и
изготвува перспективни, годишни и периодични програми и деловни планови
(со финансиски планови) и е одговорен за нивното извршување;
- поднесува периодични извештаи до Управниот одбор и годишни извештаи до
Собранието;
- ја води организацијата и развива организациска култура;
- воспоставува соодветни процедури за работа на здружението;
- формира пописни и други комисии и работни групи;
- се грижи за правилно и економично работење со средствата на здружението и
управува со паричниот тек;
- одлучува за засновање работен однос, ги води и мотивира соработниците;
- воспоставува показатели и ги оценува работните достигнувања и
- врши други работи утврдени со закон и статутот.
Претседателот е одговорен за:
- законитоста, правилноста и навременоста на работата на здружението и за
обезбедување услови за работа во согласност со законите, статутот и општите
акти на здружението;
- подготвување и навремено, објективно и точно презентирање на финансиските
извештаи;
- управување и следење на ризиците на кои е изложено здружението.
Претседателот, во рамките на своите права и овластувања, може да му даде на друго
лице писмено полномошно за преземање на одредени правни дејствија, како и за
застапување пред правосудните и другите органи. Содржината, видот, обемот и
времетраењето на полномошното ја определува Претседателот.
Во случај на отсуство на Претседателот, него го заменува Заменик Претседателот.
9

8. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТОТ
Член 22
Здружението средствата за финансирање ги стекнува на начините утврдени со закон:
од членарина, основачки влогови, доброволни прилози, донации, подароци,
завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, кирии, закупнини како и
приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со
закон.
Здружението може да добива средства од Буџетот на Република Северна Македонија,
буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Користењето и располагањето со средствата на Здружението 091РАНКРУ Скопје
добиени по основите од претходниот став се врши на начин утврден со овој Статут и
останатите законски норми. Финансиските средства на Здружението се употребуваат
за остварување на целите на Здружението определени во статутот и програмата. Ако
со работењето на Здружението се оствари добивка таа мора да биде употребена за
остварување на целите утврдени со статутот.
Остварената добивка не може да се распределува меѓу основачите, членовите,
членовите на органите, вработените или кое било друго со нив поврзано лице.

Членовите на органите на Здружението и нивните законски застапници се должни да
управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување,
во интерес на Здружението, а над личните интереси, односно во интерес на
остварување на целите, во согласност со закон.
Работата во органите на Здружението е доброволна. Здружението одговара за своите
обврски со целиот свој имот и средства. Членовите на органите на Здружението
одговараат лично и неограничено за нивните обврски кон Здружението, за
злоупотреба на средства на Здружението, за постигнување на цели што за нив како
поединци се забранети или за злоупотреба на Здружението како правно лице за да им
нанесат штета на своите доверители.
Членовите на органите на Здружението се одговорни солидарно за штетата на
Здружението предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо
невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во случаите кога во
одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не учествувале во
одлучувањето.
За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението
согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско
целесообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на
незаконитостите.
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9. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ИЗВЕШАИ
Член 23
Годишниот извештај за работа и финансискиот извештај го усвојува Собранието на
Здружението. Собранието го доставува финансиски извештај до надлежниот орган на
државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Северна
Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа.

10. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
Член 24
Нацртот на Статутот го подготвува Извршниот одбор на Здружението, а потоа
Собранието го усвојува.
Собранието ја усвојува и секоја измена или дополнување на Статутот со 2/3
мнозинство од вкупниот број на членови со право на глас.

11. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
Член 25
Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на
Друштвото.
Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 22 од Статутот,
како и расходите за општествената активност, материјални трошоци за работа на
Здружението и други расходи сврзани со работата.
Собранието на седница ги донесува плановите и програмите за работа на
Здружението, кои потоа се спроведуваат од страна на Извршниот одбор на
Здружението.

12. ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 26
Работата на Здружението е јавна.
Седниците на Собранието се отворени за сите членови на Здружението..
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Заради информирање на јавноста, Здружението може да издава Билтен.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите на
здружението за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските
задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за
материјално-финансиското работење и друго.
За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи интернет вебстраницата на Здружението.

13. ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 27
Здружението го претставуваат и застапуваат Претседателот и Заменик претседателот.
Правата и задачите на Претседателот и Заменик претседателот се предвидени со овој
Статут.
Член 28
Здружението за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ
Скопје е правно лице.
Здружението има свој печат и штембил.
Печатот е тркалезен и го содржи следниот текст " Здружение за трчање, пливање,
велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУСкопје ", во централниот дел на
печатот го има логото на Здружението во црна и црвена боја.
Штембилот на Здружението е правоаголен и на него е напишан следниот текст:
" Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон
091РАНКРУСкопје", деловоден број и тековната година.

14. СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 29
За статусните промени на Здружението одлучува Собранието на Здружението со
двотретинско мнозинство од вкупниот број на членови на Собранието со право на
глас.
Здружението престанува да постои ако е:
- Донесена Одлука на Собранието на Здружението на граѓани со двотретинско
мнозинство на членови на Собранието со право на глас
- Поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на
Седница на Собранието, а таа не е одржана;
- Во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со
закон;
- Статусна измена која предвидува престанок на постоењето;
- Донесена одлука од надлежен суд;
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-

Стечај;
Спроведена ликвидација; и
Ако бројот на членовите на Здружението на граѓани се намали под бројот
определен за основање.

15. ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Член 30
По престанок на работата на Здружение за трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон
и триатлон 091РАНКРУ Скопје имотот и другите права и приходи што остануваат по
намирувањето на обврските, ќе се донираат на одредена хуманитарна организација
која ќе се одреди со одлука на основачите во моментот на престанување на работата
на Здружението.

16. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 31
Право на толкување на одредбите на овој Статут има Собранието на Здружението за
трчање, пливање, велосипедизам, дуатлон и триатлон 091РАНКРУ Скопје, а помеѓу две
Собранија, Извршниот одбор на Здружението.
Член 32
Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето

Здружение за трчање,пливање,
велосипедизам, дуатлон и триатлон
091РАНКРУ Скопје
Место и датум
Скопје, 12.05.2022
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__________________________
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__________________________
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__________________________
Ненад Божовиќ

__________________________
Елена Стојковска
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Александар Динев
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