Поштовани Врепчани ма ђе били и сви остали заинтересовани за рад СНЧК у Врепцу!
Иако је тренутно ванредна ситуација због овог вируса, нови УО СНЧК у Врепцу покушава
колико толико да буде у контакту и да се са договорима припреми за планиране
активности по престанку ове ситуације. У вези са тим је и донешена:

О Д Л У К А
УО СНЧК У ВРЕПЦУ
Дана 05.04. УО је донио одлуку о пријему нових чланова.
 Сматрамо да би се овим кораком повећао квалитет и разноврсност дјеловања
СНЧК. Добро дошли су сви нови чланови без обзира на године и одакле долазе.
Сваки нови члан дужан је попунити и дати своје тачне податке у приступници
друштву као и редовно плаћати чланарину. Пожељно је и да сваки члан учествује у
раду друштва дајући своје предлоге, сугестије и да побољшава и унапређује рад
друштва. Између осталог значи да свако може да донира неку књигу, цд албум,
стерео касету, видео касету, грамофонску плочу, двд или сличне ствари да би
обогатио садржај друштва.
 ЧЛАНАРИНА
- Чланарину плаћа сваки пунољетни члан СНЧК.
- Чланарину не плаћају малољетне особе с тим да они својим предлозима и
креативношћу активно учествују у раду друштва а не плаћају је и чланови
сарадници којиће својим радом и доприносом оправдати чланство.
- Чланарина се плаћа једном годишње а најкасније до 01.05. текуће године.
- Висина чланарине је 10 еура (или протувредност у валути земље боравка).
- Ако из једне породице долазе 2 пунољетна члана, за њих двоје чланарина је 15е.
 Сваки члан моћи ће по захтјеву имати увид у рад и финансије друштва.
 Приход од чланарине биће кориштен у сврху остваривања циљева друштва који су
јасно предвиђени Статутом друштва којих ћемо се још једном подсјетити у овом
тексту: очување и развој националног идентитета; очување и развој културних
вредности и садржаја; очување традиције; заштита споменичке и културне
баштине; очување и развој међунационалних и међукултуралних односа;
развијање културе толеранције и разумјевања у међуљудским и међунационалним
односима као и за обнову и одржавање имовине и свих простора који су од значаја
за рад друштва односно Врепца и вречана , набавку опреме и технике и остале
активности.
 Чланством у друштву СНЧК у Врепцу помажете и допрриносите опстанку и
промовисању наше вјере и културе на овим просторима. Људи се више међусобно
повезују и упознају, пошто смо раштркани од давнина на све крајеве свијета, што је и

кључно да би се сачували наши обичаји и традиција а такође и доприноси и
побољшава квалитет живота и услова свих а поготово мјештана стално настањених у
Врепцу и околини.
С поштовањем!
УО СНЧК у Врепцу

