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ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ ПД „Равничар“
поводом ванредне скупштине ПД „Равничар“
коју сазива Анка Чинчурак
Обавештaвамо Вас да сви Органи у Друштву нормално функционишу. По Статуту Друштва,
до изборне Скупштине, функцију председника врши досадашњи потпредседник. Органи у
Друштву функционишу по правилима који проистичу из докумената Друштва а пре свега
Статута Друштва. Рад у Органима Друштва је одговоран, законит рад и понекад тешка
дужност.
Радећи само посао који им је поверен, у интерeсу ПД „Равничара“, легетинмно су донете
одлуке о искључењу два члана друштва, на основу неоспоривих чињеница (чак и од њих
самих) које су им стављене на терет.
Један део чланова Друштва је незадовољан донетим законитим одлукама Органа Друштва,
везаним за искључења и већ дуже време покушава да обори Органе Друштва, одлуке и
документа Друштва.
Анка Чинчурак користећи право члана Председништва Друштва заказала је нову Ванредну
Скупштину ПД „Равничара“ у име групе незадовољних чланова.
Председништво ПД „Равничара“ не стоји иза сазване Скупштине и оно је не сазива, јер
је сматра непотребном као и индивидуално позивање и узнемиравање чланова.
Питања која се намећу:
• Ко даје себи за право да преиспитује легитимно донете одлуке, Органа Друштва?
• Ко је тај и у чије име ће дати анализу рада Друштва?
• Ко је тај ко поставља питања о подели друштва, а сам је проузрокује?
• Редовна изборна скупштина је за пола године, зашто им се толико жури?
У прилогу обавештења је скенирани позив Анке Чинчурак за сазивање скупштине и ако
пажљиво погледате предложени дневни ред, он сам за себе све говори.
Наша обавеза је да Вас објективно информишемо о тренутним тешкоћама у Друштву, а на
Вама је да по свом нахођењу поступите, на шта не желимо утицати.
Надамо се да ће ова неоснована узнемиравања редовног рада ПД „Равничара“ ускоро
престати и да ћемо сви заједно уживати у предстојећим акцијама.
ПД „Равничар“ успешно постоји и законито ради пуних двадесет година и веома је угледно и
поштовано удружење у земљи.
Наглашавамо: Председништво ПД „Равничара“ не стоји иза позива о сазивању ванредне
Скупштине.
У Бачкој Паланци 28.05.2018.г.
С поштовањем,
Председништво
ПД „Равничар“ Бачка Паланка

Позив Анке Чинчурак на ванредну Скупштину:

