У складу са Статутом Синдиката Радника Безбедности, Председник доноси:
ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
Члан 1.
Правилник уређује значење, стицање права, обавезе и престанак чланства (у даљем тексту члан)
Синдиката Радника Безбедности СРБ (у даљем тексту СРБ).
Члан 2.
Чланство је статус чланства у СРБ на које имају право лица запослена у приватном сектору
безбедносту и сва остала лица.
Чланство у СРБ је на доборовољној бази.
Статус не подразумева друга права осим права прописана Статутом СРБ и овим Правилником.
Члан 3.
Чланство се дели на:
Редовно чланство које чине чланови који су у руководству СРБ и активни чланови који помажу рад
СРБ као и службеници обезбеђења.
Почасно чланство које чине чланови који су пасивни, али подржавају рад СРБ.
Члан 4.
Члан се постаје даном потписивања приступнице за чланство СРБ.
Члан даном потписивања приступнице за чланство СРБ прихвата обавезе прописане Статутом као
и поштовање истог.
Члану се издаје чланска карта.
Члану се на писани захтев може одобрити издавање синдикалне легитимације, значке, што је
ближе одрђено Правилником о синдикалној легитимацији, значки СРБ.
Одлуку о додели значке члану доноси Председник, а на основу захтева који је усмено или у
писаној верзији поднео члан.
За сваки вид злоупотребе синдикалне легитимације, значке, у ситуацијама које би могле да
наруше или угрозе статус и углед СРБ, сноси се лична, дисциплинска, прекршајна или кривична
одговорност члана, а чланску легитимацију, значку, дужан је да врати Председнику СРБ, или
одговорном лицу које Председник СРБ одреди решењем.

Члан 5.
Члан је дужан да плаћа годишњу чланарину. Тачан износ чланарине за чланство прописује се
одлуком СРБ коју потписује Председник.

Члан 6.
Члан има право на погодности које може користити у складу са Уговорима о пословно техничкој
сарадњи и погодностима које дају Фирме за редовно чланство СРБ.
Члан, приликом коришћења погодности, има обавезу да се лицу код Фирме где остварује
погодности представи, на ненаметљив начин, као члан СРБ показивањем чланске легитимације,
значке.
Члан 7.
Члан може бити укључен у рад СРБ, под условима прописаним Статутом СРБ или Одлуком
Председника СРБ за додељивање функције или одређеног задатка који је у складу са Статутом СРБ
и Правилницима.
Члан 8.
Члан може бити искључен из чланства СРБ:
- Уколико не прихвата или не поштује Статут СРБ
- Уколико не прихвата или не поштује Правилнике СРБ
- Уколико својим понашањем доприноси лошој репутацији СРБ
- Уколико злопутребљава чланску легитимацију, значку СРБ
- Уколико злоупотребљава грб и назив СРБ
- И друге околности које Председник СРБ оцени као нарушавање угледа, Статута и Правилника
СРБ.

Председник СРБ
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