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До: боречки клубови           Архивски бр 106/0202 

22.07.2021 година 

 
Врз основа на член 26 и 28, од Статутот на  Боречка Федерацијата на Република Северна Македонија,и одлуката 

на Управниот Одбор  број 104/0202 од 22.07.2021 година, Свикувам редовно изборно Собрание на Боречка 

Федерацијата на Република Северна Македонија кое ќе се одржи во Скопје на ден 12.08.2021 година (Четврток) 

со почеток во 18:00 часот . 

За седницата се предлага следниот  

 ДНЕВЕН РЕД  

1. Отварање на Собранието и избор на работни тела  

-Избор на  работно претседателство (3 члена), 

-Избор на верификациона комисија (3 члена), 

 извештај од верификациона комисија 

-Ибор на записничар и два оверувачи. 

2. Освојување на записник од  одржано редовно годишно Собрание на  23.01.2020 

година. 

3. Извештај за работа на БФРСМ  и Управниот Одбор за 2020 година  и  извештај за 

работа до 30.06.2021 година и извештај од надзорниот одбор, завршна сметка на 

БФРСМ за 2020 година и финансов извештај до 30.06.2021 година. 

4. Донесување одлука по изречените суспензии и не постапување согласно Статутот  на 

ПКБС 7-мај Тигар  и ПКБ Безбедност  од Скопје . 

5. Избор на кандидациона комисија (3 члена) 

--извештај од кандидациона комисија 

6. Избор на претседател на БФРСМ, со донесување соодветни 

одлуки(потписник,застапник,претставник) 

7. Избор на Управен Одбор на БФРСМ 

8. Избор на Надзорен Одбор на БФРСМ 

9. Разгледување и усвојување на Прграмата  за работа  на БФРСМ за 2021 година со 

натпреварувачкиот календар за 2021 година 

10. Измени и дополнувања на Статутот на БФРСМ 

 

Седницата ќе се одржи во Хотел Парк –Скопје(сала за состаноци) 

со почеток  во  18:00 часот. Клубовите на Собранието присуствуват со еден делегат со заверено 

полномошно од клубот, кои имаат добиено решение за вршење дејност спорт од 

Агенцијата за Млади и Спорт. Делегатите на Собранието, задолжително треба да достават свој матичен 

број во списокот на присутни и печат од клубот. 

Очекуваме ваше присуство.  

 

Претседател 

Бетим Вренези 

 

 


