
U skladu sa Statutom  Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, Predsednik Centra za bezbednost, 

istrage i odbranu DBA donosi: 

PRAVILNIK O POČASNOM ČLANSTVU 

CENTRA ZA BEZBEDNOST, ISTRAGE I ODBRANU DBA 

Član 1. 

Pravilnik uređuje značenje, sticanje prava, obaveze i prestanak statusa Počasnog članstva (u daljem 

tekstu Počasni član) Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA (u daljem tekstu DBA). 

Član 2. 

Počasno članstvo  je status članstva u DBA-u na koje imaju pravo sva lica. 

Status ne podrazumeva druga prava osim prava propisana Statutom DBA i ovim Pravilnikom. 

Član 3. 

Počasni član se postaje danom potpisivanja pristupnice za počasno članstvo DBA.  

Počasni član danom potpisivanja pristupnice za počasno članstvo  DBA prihvata obaveze propisane 

Statutom kao i poštovanje istog. 

Počasnom članu se izdaje članska legitimacija, bez značke. 

Počasnom članu se na pisani zahtev može odobriti izdavanje članske legitimacije, značke, što je bliže 

odrđeno Pravilnikom o članskoj legitimaciji, znački DBA. 

Odluku o dodeli značke počacnom članu donosi Predsednik, a na osnovu zahteva koji je u pisanoj verziji 

podneo počasni član.  

Za svaki vid zloupotrebe članske legitimacije, značke, u situacijama koje bi mogle da naruše ili ugroze 

status i ugled DBA, snosi se lična, disciplinska, prekršajna ili krivična odgovornost počasnog člana, a 

člansku legitimaciju, značku, dužan je da vrati Predsedniku DBA, ili odgovornom licu koje Predsednik DBA 

odredi rešenjem. 

Član 4. 

Počasni član je dužan da plada godišnju članarinu. Tačan iznos članarine za Počasno članstvo propisuje se 

odlukom DBA koju potpisuje Predsednik. 

Počasni član može biti potpuno ili delimično oslobođen pladanja članarine i to na osnovu Odluke nekog 

od članova užeg rukovodstva Predsedništva DBA, kada njegovo angažovanje i delovanje efikasno 

unapređuje i doprinosi boljem radu i funkcionisanju DBA, ili određenom donacijom ili sponzorstvom DBA 

koja je unapred dogovorena i o kojoj se sačinjava Ugovor o donaciji ili sponzorstvu. 



U izuzetnim situacijama Počasni član može biti oslobođen doživotno od pladanja članarine, o čemu se 

donosi Odluka na predlog nekog od članova užeg rukovodstva DBA, koju potpisuje Predsednik DBA. 

 

Član 5. 

Počasni član ima pravo na pogodnosti koje može koristiti u skladu sa Ugovorima o poslovno tehničkoj 

saradnji i pogodnostima koje daju Firme za redovno članstvo DBA. 

Počasni član, prilikom korišdenja pogodnosti, ima obavezu da se licu kod Firme gde ostvaruje pogodnosti 

predstavi, na nenametljiv način, kao počasni član DBA pokazivanjem članske legitimacije, značke. 

Član 6. 

Počasni član može biti uključen u rad DBA, pod uslovima propisanim Statutom DBA ili Odlukom 

Predsednika DBA za dodeljivanje funkcije ili određenog zadatka koji je u skladu sa Statutom DBA  i 

Pravilnicima. 

Član 7. 

Počasni član može biti isključen iz članstva DBA: 

- Ukoliko ne prihvata ili ne poštuje Statut DBA 

- Ukoliko ne prihvata ili ne poštuje Pravilnike DBA 

- Ukoliko svojim ponašanjem doprinosi lošoj reputaciji DBA 

- Ukoliko zloputrebljava člansku legitimaciju, značku DBA 

- Ukoliko zloupotrebljava grb i naziv DBA 

- I druge okolnosti koje Predsednik DBA oceni kao narušavanje ugleda, Statuta i Pravilnika DBA. 

 

Predsednik 
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