
 

 
 

 
На основу Статута Удружења Херојска 549. моторизована бригада ,,Цар Душан Силни” ( у даљем 

тексту Удружење ) члан 13, тачка 4 и члана 38, Управни одбор на 01 седници одржаној 01.01.2023 

године у Београду донео је :  

 

 

П  р  а  в  и  л  н  и  к 
О застави Удружења 

 

Члан 1 

Овим правилником уређује се изглед и употреба заставе Удружења. 

Изглед заставе Удружења 

Члан 2 

Застава Удружења је Народна застава Републике Србије – тробојка хоринзотално поређаних поља 

истих висина, одозго на доле, црвене, плаве и беле боје, а преко свега са једне стране грб, а са 

друге амблем Удружења. Грб и амблем су постављени у центру са пречником две трећине висине 

заставе. Размера заставе је 3: 2 ( дужина према висини ). Застава може бити опшивена златним 

ресама. 

Члан 3 

На заставу Удружења не може се ништа исписати, односно уписати, нити се може мењати. 

Употреба заставе Удружења 

Члан 4 

Застава Удружења се стално вије у службеним просторијама Удружења и општинских одбора. 



Застава Удружења се може истицати: 

1. На заседању Скупштине Удружења, 

2. На састанцима општинских одбора Удружења, 

3. На прославама и другим свечаним манифестацијама, којима се званично обележавају догађаји 

значајни за Удружење, 

4. Приликом скупова и такмичења, које организује или на којима учествује Удружење, 

5. На годишњим поменима погинулим борцима 549. моторизоване бригаде и преминулим 

члановима Удружења, уз сагласност чланова породице покојника, 

6. На сахранама чланова Удружења, уз сагласност чланова породице покојника, 

7. У другим случајевима, по одобрењу Управног одбора, ако то није у супротности са овим 

Правилником. 

Застава се истиче док траје скуп, а онда се пакује и односи до места чувања. 

Члан 5 

Ако се застава Удружења истиче са Државном заставом Републике Србије, Народном заставом 

Републике Србије или Ратном заставом херојске 549. моторизоване бригаде налази се са десне 

стране, спреда гледано. 

Члан 6 

Ако се застава Удружења истиче вертикално на столу, бини или каквом другом почасном месту, 

горње поље заставе је прво слеве стране, спреда гледано. 

Ако се застава Удружења истиче на говорници, може се поставити на копљу са постољем са десне 

стране говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања. 

Члан 7 

Ако се застава Удружења полаже на одар, њоме се може покрити ковчег по дужини, и то тако да се 

горње поље заставе налази с леве стране, спреда гледано. Застава се са ковчега мора уклонити на 

достојанствен начин пре полагања ковчега у гробницу и не сме доћи у додир са тлом. 

Забрањени начини истицања 

Члан 8 

Застава Удружења не сме бити истакнута тако да додирује тле, нити као подлога, подметач, 

простирка, завеса или драперија. Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити 

се могу украшавати столови и говорнице, осим у форми стоне заставице.  

Члан 9 

Застава Удружења се не сме употребљавати ако је оштећена или је својим изгледом неподобна за 

употребу, већ се повлачи из употребе. 



Члан 10 

Застава Удружења се не сме истицати на политичким скуповима. 

Члан 11 

Заставу Удружења дугују изабрани делегати или председници делегата и употребљавају је у складу 

са овим Правилником. Чланови Удружења могу имати заставу само за кућну употребу. 

Члан 12 

Коришћење заставе Удружења супротно овом правилнику подлеже дисциплинској одговорности. 

Члан 13 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на сајту Удружења. 

 

 

  У Београду, 01.01.2023. год.                    Председник удружења                         

                                                                                                                                          Владан  Ранковић          

                                                                                                                                      

 


