
 

На основу члана 30., члана 11. и члана 12. Статута СУСБ-а, на састанку 
Председништва дана 01.02.2017. године и Одлуке Скупштине претходно одржане 
истог дана, а поводом доле наведено, Председништво СУСБ-а доноси следећи: 

 

Правилник о чланству 

(Правилник о пријему и искључењу из чланства Удружења) 

 

Члан 1. 
Овим актом се уређују типови чланства, права, обавезе, одговорности, стицање 

чланства, кретање кроз типове чланства и престанак чланства. 
 

Члан 2. 
Чланство у удружењу може бити: Оснивачи, Редовни чланови, Придружени 

чланови, Почасно чланство и Пријатељи безбедности.  Редовно, Продружено 
чланство и Пријатељи безбедности представљају радно чланство Удружења. 

Амбасадори и Емисари, Почасни чланови, као и Пријатељи безбедности ( у 
случајевима када Председништво тако одлучи) представљају статусно чланство. 
 

Радно чланство 
 

Члан 3. 
 
РЕДОВНИ ЧЛАН је члан који прошао све степене радног типа чланства и у сваком 
минимум по годину дана и за који Председништво одлучи да завређује тај степен 
и додели му га на основу личне молбе таквог ПРИДРУЖЕНОГ члана уз све 
потребне услове које пропише Председништво.  
Овај степен чланства чини стални састав Извршног одбора и учествује активно у 
раду Органа и Скупштине СУСБ-а. 
 
Овај степен чланства има све обавезе да активно развија и учвршћује СУСБ и 
основну идеју Оснивача СУСБ-а, ужива сва доступна права,  осим уколико не 
прекрши Статут, кроз било који Акт СУСБ-а и/или нанесе било какву штету СУСБ-
у, те у том случају сноси санкцију коју одлучује СУД ЧАСТИ на предлог 
Председништва. 



 
 

Члан 4. 
 
ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН је члан који је: 
- позван и одобрен по Молби од стране Председништва  директно у овај степен 
радног чланства, а руководи се стручношћу, угледом и професионалношћу које 
поседује;  
или 
- прошао похвално и активно у залагању и раду у трећем степену, као – 
ПРИЈАТЕЉ БЕЗБЕДОСТИ, минимум годину дана.  
Овај степен чланства је у  обавези  да активно помаже и учествује у свим 
активностима СУСБ-а,  за које има могућност и поље интересовања. Обавезан је да 
активно учествује у раду Радионица СУСБ-а,  за које се одлучи (обавезна барем 
једна Радионица) и да преузима иницијативе, као и у Извршном одбору уколико 
се позове, а посебно ако се именује за представника неке од Радионица у 
Извршном одбору. 
Ужива сва доступна права,  осим уколико не прекрши Статут, кроз било који Акт 
СУСБ-а, чини супротно и контрадикторно Одлуке Председништва и Извршног 
одбора и/или нанесе било какву штету СУСБ-у, те у том случају сноси санкцију 
коју одлучује СУД ЧАСТИ на предлог Председништва. 
 

Члан 5. 
  
ПРИЈАТЕЉ БЕЗБЕДНОСТИ може бити било које лице за које Председништво 
позитивно одлучи на основу:  
-  писане изјаве(под пуном материјалном и кривичном одговорношћу) да није 
кривично осуђиван и да се не води кривичан поступак против истог, као и да 
одговара за истинитост наведених података које предаје СУСБ-у,  
-  уредно попуњене молбе са фотографијама, 
-  мотивацоног писма (допуне молбе) са биографијом и друге додатне 
документације које реши да приложи. 
Такође малолетно лице и лице до 21. године старости, поред горе наведеног 
става,  у обавези да приложи и сагласност и гаранцију старатеља односно 
родитеља.  
Ужива сва доступна права,  осим уколико не прекрши Статут, кроз било који Акт 
СУСБ-а, чини супротно и контрадикторно Одлуке Председништва и Извршног 
одбора и/или нанесе било какву штету СУСБ-у, те у том случају сноси санкцију 
коју одлучује СУД ЧАСТИ на предлог Председништва. 
 



Статусно чланство 
 

Члан 6. 
 
АМБАСАДОР или ЕМИСАР је лице које Председник СУСБ-а именује у складу са 
Статутом, због његовог/њеног угледа, личних капацитета и актвне воље да 
реално директно помаже рад и активност Председника СУСБ-а и самог СУСБ-а, а 
на период од  једне године, након чега истом/ј  Председник СУСБ-а  даје 
сагласност да се продужи на основу учињеног у претходих годину дана и тако док 
не испуни пун и неприкидан временски период од 5 година, након чега се именује 
трајно.  
Исти/а може имати сва права и обавезе као редовни члан, а на позив Председника 
и сагласност Председништва. Главна обавеза овог чланства је активно лобирање, 
остваривање битних контакта за рад и активности Председника СУСБ-а, 
налажење и предлагање корисних и поузданих чланова СУСБ-а. 
Уколико прекрши Статут, кроз било који Акт СУСБ-а, чини супротно и 
контрадикторно Одлуке Председника и Председништва и/или нанесе било какву 
штету истима и самом СУСБ-у, сноси санкцију коју одлучује Председник на захтев 
Председништва, поред обавезног одузимања овог степена чланства. 
 

Члан 7. 
  
ПОЧАСНИ ЧЛАН је свако лице које одлучи да помогне раду СУСБ-а, кроз: 
- остварену већу новчану донацију, 
- остварену помоћ и подршку од изузетног значаја у просторно-техничком 
смислу, 
- обезбеди подршку и функционални контакт од изузетног значаја за рад и 
активности СУСБ-а. 
Чланство се додељује у трајању на период од  једне године, након чега истом/ј  
Председник Председништва СУСБ-а  даје сагласност да се продужи на основу 
учињеног у претходих годину дана и тако док не испуни пун и неприкидан 
временски период од 5 година, након чега се именује трајно. 
Уколико прекрши Статут, кроз било који Акт СУСБ-а, чини супротно и 
контрадикторно Одлуке Председништва и/или нанесе било какву штету истима 
и самом СУСБ-у, сноси санкцију коју одлучује Председништво, поред обавезног 
одузимања овог степена чланства. 
 

Члан 8. 



 
ПРИЈАТЕЉ БЕЗБЕДНОСТИ у смислу овог типу чланства је свако лице које које 
одлучи да помогне раду СУСБ-а, кроз: 
- годишњу чланарину од  са уписнином (трошковима уколико се одобри значка 
СУСБ-а), 
- остварену новчану донацију, 
- остварену помоћ и подршку  у просторно-техничком смислу, 
- обезбеди подршку и функционални контакт од значаја за рад и активности 
СУСБ-а. 
Чланство се додељује у трајању на период од  једне године, након чега истом/ј  
Председништво СУСБ-а  даје сагласност да се продужи на основу учињеног у 
претходих годину дана и тако док не испуни пун и неприкидан временски период 
од 5 година, након чега добија наредни степен чланства овог типа – ПОЧАСНО 
ЧЛАНСТВО . 
Уколико прекрши Статут, кроз било који Акт СУСБ-а, чини супротно и 
контрадикторно Одлуке Председништва и/или нанесе било какву штету истима 
и самом СУСБ-у, сноси санкцију коју одлучује Председништво, поред обавезног 
одузимања овог степена чланства. 
 

Члан 9. 
 
Напредовање од трећег степена чланства па на више се одвија подношењем 
молбе и евентуалне допуне документације. 
 

Члан 10. 
 
 Сви чланови су дужни да прате средства информисања (маил, сајт, телефон, 
друштвене мреже...)  преко којих СУСБ информише чланство и јавност и учествују 
у активностима СУСБ-а. 
 

Члан 11. 
 
Сви чланови плаћају чланарину, а висину чланарине и начин одређује Скупштина, 
с тим што Председништво може да исту умањи или изостави појединачно или за 
степене чланства, а на основу своје процене и одлуке приликом пријема у 
чланство. 
 

Члан 12. 
 
Како је по закону о зашити података и другим правним актима Републике Србије 



забрањена обрада личних података и сл., сви чланови су дужни да попуне и 
потпишу Изјаву СУСБ-а, а у смислу непостојања покренуте кривичне 
одговорности пред неким судом и уписаности у систему кривичне евиденције. 
 

Члан 13. 
 
Сваку недоумицу или нејасноћу за коју се поведе било какав спор, надлежно је да 
тумачи Председништво. 
 

Члан 14. 
 
Овај Правилник постаје важећи даном потписивања односно од пријема првог 
члана. 
 

 
Председник Председништва СУСБ-а 

Дејан Милутиновић 
_______________________ 


	Правилник о чланству!

