
 

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 Обележјима, чланским и промотивним материјалима 
СУСБ-а 

 

Члан 1. 
 
Овај Правилник одређује појам обележја, чланског материјала и промотивног 
материјала, као и њихову сврху и руковођење са њима. 
 

Члан 2. 
 
Сваки материјал СУСБ-а, по наособ се описује кроз посебан акт Председништва СУСБ-
а и наводи сврха и коришћење истог. 
 

Члан 3. 
 
Амблем СУСБ-а је власништво СУСБ-а и тако је заштићен, као и називи и скрћенице 
СУСБ-а,  могу бити садржани у наведеним материјалима и тиме их чини ОБЕЛЕЖЈЕМ.  
Председништво СУСБ-а може осмислити и користити као Обележје и друге ознаке и 
амблеме који битно (од око 70% елемената садржаних у Амблему СУСБ-а) асоцирају 
на Амблем СУСБ-а, а додатно се описује у посебном акту СУСБ-а који дефинише 
конкретан материјал. 
 

Члан 4. 
 
ЧЛАНСКИ МАТЕРИЈАЛ је сваки материјал који члан добија на коришћење као доказ 
чланства и припадности чланству СУСБ-а.  
Може бити:  
- ИД картица, 
- значка у кожном повезу или новчанику, 
- значкица или беџ  за гардеробу, 
- и други материјали који садрже обележија СУСБ-а и недвосмилено указују на 



припадност чланству СУСБ-а. 
ИД картица се подразумева за сваког члана,  док се остали  члански материјал не 
подразумева и посебно се одобрава, на начин који процени и опише у Акту 
Председништво. 
 

Члан 5. 
 
ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ је сваки материјал који служи у промотивне сврхе СУСБ-а 
или материјал са Обележјем СУСБ-а у смислу сувенира , а који изради друго лице. 
 

Члан 6. 
 
Трошак израде сваког материјала се намирује од лица или члана који има право на 
то или/и из донација и других новчаних средстава које прикупи СУСБ према Статуту. 
 

Члан 7. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном потписа, односно даном израде првог чланског 
материјала СУСБ-а. 
 
 

Председник 
Председништва СУСБ-а 

Дејан Милутиновић 
_______________________ 
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