У складу са Статутом Синдиката Радника Безбедности, Председник доноси следећи:

ПРАВИЛНИК О СИНДИКАЛНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ И ЗНАЧКИ

Члан 1.
Овим Правилником се уређују појам, сврха, коришћење и права на синдикалну легитимацију,
значку Синдиката Радника Безбедности (у даљем тексту СРБ), губитак права на значку и враћање.
Члан 2.
Синдикална легитимација, значка СРБ-а (у даљем тексту Значка) је званични Амблем СРБ,
израђена у металу и прикачена на новчаник или подлогу, која се носи уз чланску карту СРБ и личну
карту, а службеници обезбеђења и уз службену легитимацију издату од стране МУП-а. Значка није
валидна без чланске карте СРБ и неодвојива је од чланске карте СРБ.
Чланска легитимација, поред званичног Амблема СРБ који је израђен у металу, има и
легитимацију која се налази у горњем делу новчаника. На њој се налазе следећи податци:
* број чланске карте СРБ
* Име и презиме члана
* ЈМБГ члана
* статус чланства
* фотографија члана
* на задњем делу исписан је текст о синдикалној легитимацији, подаци Синдиката и адреса сајта.
* у доњем левом углу налази се лого СРБ
* период важења
* потпис председника синдиката и печат
* подаци СРБ (матични број и ПИБ као доказ регистрације)
Значка на новчанику или подлози која се носи уз чланску карту СРБ и легитимацију СРБ, назива се
Синдикална легитимација или Синдикална значка.

Члан 3.
Правилник се не односи на “значке-плакете”, које се додељују по Одлуци Председника СРБ, и
предвиђене су за статична коришћења, рекламног су карактера.

Члан 4.
Значке су промотивног карактера и служе као доказ о чланству у СРБ и не могу се користити у
друге сврхе! Користе се као доказ о чланству код оних фирми и појединаца са којима СРБ има
потписан уговор о сарадњи, а тичу се остваривања разних погодности, попут уговореног попуста
за чланове.
Свако друго коришћење или употреба Значке се сматра грубом злоупотребом и грубим кршењем
овог Правилника, зашта се сноси моментална дисциплинска и евентуално потребна прекршајна
или кривична одговорност и санкција.
Члан 5.
Сваки члан који је измирио обавезе чланарине и прихвата Статут СРБ и овај Правилник, може да
задужи синдикалну легимацију (значку).
Уколико члану истекне чланарина, и не жели да је продужи, дужан је да врати картицу и
легитимацију из синдикалне значке, а синдикална значка у фотроли, преклопном новчанику,
остаје му као колекционарски примерак који се тако и заводи у Удружењу Колекционара са
којима СРБ има потписан Уговор.
Члан СРБ који преузима значку у просторијама СРБ или код представника СРБ, потписује и
обавезну изјаву у два примерка од којих једну задржава за себе.
Члан СРБ којем се значка испоручује путем поште или трећег лица, обавезан је након пријема
одмах да попуни изјаву и да је попуњену фотографише и пошаље електронским путем.
Члан СРБ који је попунио онлине захтев или захтев у просторијама СРБ или код представника СРБ,
сматра се да је сагласан са изјавом иако је није потписао.
Синдикална значка се издаје за уплату донације у износу од 15.000 динара за службенике и
запослене у фирмама за обезбеђење, односно, 16.000 динара за остале.
Синдикална значка може се издати и без уплате члану који се истакао у раду СРБ или је дао неки
допринос за рад СРБ.
У изузетним ситуацијама, члану је могуће издати и налепницу за предње стакло на возилу са
грбом СРБ.
Члан 6.
Синдикална легитимација, значка, не може заменити званични документ који потврђује
идентитет, те се из тог разлога не сме користити за легитимисање пред овлашћеним службеним
лицима који имају овлашћења да врше проверу и утврђивање идентитета грађана.

Члан 7.
Значка се користи, искључиво, ненаметљивим показивањем другом лицу, тако да гарантује
недвосмислено и сигурно читање и сазнање садржаја и значења синдикалне легитимације,
значке.
На захтев овлашћеног службеног лица значка се мора показати на исти начин.
Значка се може користити и самоиницијативно под следећим условима:
•
Да се представи као члан СРБ на месту, околностима и лицу, где тиме не би се могао
нарушити углед СРБ;
•
Да својим културним представљањем не нарушава било коју службену радњу, било којег
овлашћеног службеног лица у вршењу своје дужности;
•
Да оствари
чланове СРБ)

погодности за чланове СРБ-а;(коришћење погодности Фирми за

•
Да затражи помоћ или савет од полицијског службеника у тренутку и околностима када му
је то реално потребно.
Свако другачије коришћење се сматра грубим кршењем овог Правилника и сносиће се адекватна
санкција (дисциплинска, прекршајна или кривична), што подразумева одузимање Значке, без
рефундације.
Сматра се да је сваки члан упознат са Статутом и са овим правилником.

Председник СРБ
Петар Турчиновић
Београд, 19.08.2020.

