Струковно удружење сектора безбедности
Professional association of security sector

На основу члана 12. Статута СУСБ-а, на састанку Председништва дана 01.02.2017. године, поводом
доле наведеног, Председништво СУСБ-а доноси следећу:

Одлуку о чланским значкама СУСБ-а у кожном повезу
Значка СУСБ-а у кожном повезу је члански материјал СУСБ-а и додељује се посебно на основу
процене Председништва, односно Председника СУСБ-а и не подразумева се самим чланством.

Трошкове појединачне израде сноси члан који је тражи и има право на исту, а Председништво
одобри. Трошкови обухватају све трошкови од израде до доставе члану наручене значке у кожном
повезу.
Уплата трошкова се може вршити готовински уз признаницу тј. потврду о преузетом чланском
материјалу (изјава члана), док се преко рачуна пословне банке уплаћује са сврхом „трошкови
учлањења“ што се касније уплаћује израђивачу истих.
Председништво може да обезбеди новчана средства да надокнади и до половине износа за
наведени материјал уколико се тако одлучи за сваки појединачни случај или за одређени степен
чланства, а опет у складу са финансијским могућностима и плановима СУСБ-а.
Постоје 4 типа значки СУСБ-а у кожном повезу, сходно типу чланства и органима Удружења.
Типови значки за:
- Осниваче (ограничено)
- Амбасадоре СУСБ-а/Емисаре СУСБ-а
- Чланове (Придружени/редовни)
- Пријатеље безбедности
- Почасни чланови

Израђивач чланских значки и других материјала је привредни субјект са којим Удружење
закључује уговор о пословно-техничкој сарадњи и представља интерни документ СУСБ-а, при
чему ће се посебно водити рачуна о одредбама Закона о заштити података и личности и другим
правним актима.

Изглед наведених значки је у прилогу фотографки приказан, а исте су закачене на десној страни
дводелног кожног повеза, светло браон боје и величине 8цм * 10цм када је заклопљен.
Одлука ступа на снагу даном потписивања.
У Београду,
01.02.2017.године

Председник Председништва СУСБ-а
Дејан Милутиновић
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