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Врз основа на член 49 став 1 алинеја 40 од Статутот на Македонскиот Полициски
Синдикат, Претседателството на МПС на ден 28.02.2020 година го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК
за организаирање на работата на Секцијата на млади на
Македонскиот Полициски Синдикат

Член 1
Секцијата на млади при Македонскиот Полициски Синдикат е организација на
млади членови на Македонскиот Полициски Синдикат, формирана од страна на
Претседателството на МПС, која работи како Секција во составот на Македонскиот
Полициски Синдикат.
Активноста на Секцијата на млади при Македонскиот Полициски Синдикат е
заснована врз основа на овој Правилник и е во согласност со: Статутот и другите
правни акти на Македонскиот Полициски Синдикат.
Член 2
Скратен назив на Секцијата на млади при Македонскиот Полициски Синдикат
е „СМ при МПС“.
Седиште на СМ при МПС е во Скопје на ул.„Мирче Ацев“ бр.4 (11-кат во
зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија)
СМ при МПС во службената комуникација ќе го користи знамето, амблемот и печатот
на МПС.
Работата на СМ при МПС се финансира од буџетот на МПС.
Член 3
СМ при МПС својата работа ја темели врз основа на следните принципи:
- заштита на заедничките и посебните интереси на членови;
- заштита на правата на жените;
- солидарност помеѓу членовите;
- демократско донесување на одлуките;
- одговорност во работењето;
- јавност во работењето;
- почитување на Уставот и Законите на РМ;
- почитување на меѓународните конвенции ратификувани од РМ.

2

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

Член 4
СМ при МПС ќе се залага за остварување на следните цели и задачи:
- остварување на заштитата на правата на младите вработени во МВР на РМ, кои
права произлегуваат од работниот однос;
- поголема застапеност на младите во Министерството и еднаков третман со
мажите при вработувањето и вреднувањето на трудот;
- активно учество во процесот за унапредување на условите за работа, заштита од
работа во особено тешки и штетни по здравјето услови, заштита на животната и
работна средина, подобрување на условите за работа ноќе и се заради заштита
на здравјето на младите вработени во МВР на РМ;
- учество во донесувањето и спроведувањето на прописите и одлуките кои
произлегуваат од работата на МПС;
- грижа за синдикално едуцирање на младите вработени во МВР на РМ и нивно
поголемо учество во синдикалното раководство;
- работи во насока за зачленување во МПС на младите – вработени во МВР на
РМ, а со тоа и го зголемува членството на МПС;
- за остварување на правата и барањата на СМ, при МПС иницира средби,
разговара со работодавецот;
- остварување на поголеми права на младите во општествениот, политичкиот,
економскиот и јавниот живот;
- соработува со Секцијата на Млади при ССМ и други невладини и меѓународни
организации кои се занимаваат со прашања за својата работа;
- го информира членството за својата работа;
- го информира МПС за својата работа;
- остварува други цели кои се од заеднички интерес на членовите на СМ при
МПС.
Член 5
За остварување на своите цели и задачи, СМ при МПС го користи сите легални
и законски форми на дејствување.
Член 6
Во СМ при МПС членуваат сите млади членови на МПС .
Член 7
Права и обврски на членот на СМ при МПС се:
- да бара остварување на целите и задачите содржани во овој правилник;
- да го изнесува своето мислење и да учествува во градењето на одлуките на СМ
при МПС;
- да се кандидира и да биде избран да биде преставник на органите на СМ при
МПС;
- да покренува иницијатива за одговорност за членовите на СМ при МПС;
- да ги почитува и спроведува одредбите на овој правилник;
- да ги почитува и спроведува одлуките на СМ при МПС;
- да го чува и издига угледот на СМ при МПС.
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Член 8
Органи на СМ при МПС се:
-

Собрание на СМ при МПС;
Претседателство на СМ при МПС;
Претседател на СМ при МПС и
Заменик Претседател на СМ при МПС.
Член 9

Собранието е највисок орган на СМ при МПС и истото го сочинуваат:
- Претседател на СМ при МПС;
- Заменик Претседател на СМ и
- по еден член од секоја ОО на МПС.
Собранието на СМ при МПС ги има следните надлежности и задачи:
- врши верификација на мандатите на членовите на Собранието на СМ при МПС;
- донесува Програма за работа на СМ при МПС за 5-годишен период;
- усвојува Извештај за работата на СМ при МПС за 5-годишен период;
- донесува годишна Програма за работа на СМ при МПС;
- усвојува годишен Извештај за работата на СМ при МПС;
Членовите на Собранието на СМ при МПС се избираат од Синдикалните одбори на
Советите на МПС по предлог на Претседателот на ОО на МПС.
Член на Собрание на СМ може да биде секој член на МПС кој не е член на друг
синдикат.
Собранието се свикува еднаш годишно, а по потреба и почесто.
Одлука за датумот и местото на одржувањето, како и предлог за дневниот ред за
работа на собранието донесува Претседателството на СМ при МПС.
Членовите на Собранието на СМ при МПС се со мандат од 5 години.
Член 10
Претседателството на СМ при МПС е орган на СМ при МПС и истото го сочинуваат:
- Претседател на СМ;
- Заменик Претседател на СМ и
- по еден член од секој Совет на МПС.
Член 11
Претседателството на СМ при МПС ги има следните надлежности и задачи:
- изготвува Предлог- годишна Програма за работа на СМ при МПС;
- изготвува годишен Извештај за работата на СМ при МПС;
- иницира, организира и спроведува активности од областа на положбата на
младите;
- утврдува ставови по сите прашања од интерес на членството кои треба да се
спроведуваат единствено;
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-

-

-

се грижи за развојот на организационата поставеност на СМ при МПС,
доградување и усовршување на синдикалното организирање, оспособување на
синдикалното членство и синдикалните кадри реку организирање на семинари,
советување и слично;
предлага измени и дополнувања на Правилникот за организирање и работа на
СМ при МПС и истите ги доставува на усвојување на Претседателството на
МПС;
го информира своето членство и МПС за својата работа;
врши и други работи кои произлегуваат од активностите на СМ при МПС, а се
од интерес на членството.
Член 12

За да може да работи Претседателството на СЖ потребно е присуство на повеќе
од половината од членовите на Претседателството на СМ, а одлуките се полноважни
ако за нив се изјасни мнозинството од присутните.
Доколку член на Претседателството на СМ во текот на мандатот три пати
отсуствува од седниците на СМ, на следната наредна седница, после третото отсуство,
членовите на Претседателството на СМ ги разгледуват причините за отсуствата.
Ако Претседателството на СМ при МПС утврди дека отсуството на членот на
Претседателството на СМ е неоправдано, Претседателството на СМ при МПС до
Претседателот на СМ при МПС ќе поднесе иницијатива за разрешување на членот на
Претседателство и спроведување на избор на нов член на Претседателство од
соодветниот Совет на МПС.
Членовите на Претседателството на СМ при МПС се со мандат од 5 години.
Член 13
Претседател на СМ при МПС е орган на СМ при МПС и ги има следните
надлежности и задачи:
- ги подготвува и свикува седниците на Претседателството на СМ при МПС и на
Собранието на СЖ при МПС и раководи со нив;
- ја претставува и застапува СМ при МПС пред МПС, работодавецот, други
надлежни органи, организации и здруженија, како во земјата, така и во
странство;
- ја насочува активноста на СМ при МПС и се грижи за почитувањето на
Правилникот за организирање и работа на СМ при МПС, реализирање на
програмата за работа, одлуките и заклучоците на Собранието на СМ при МПС;
- ги застапува целите и интересите на СМ при МПС во СМ при ССМ;
- остварува соработка со други СМ при ССМ и надвор од ССМ;
- воспоставува контакти и соработка со соодветни секции на жени од други земји;
- ги потпишува сите акти на СМ при МПС;
- врши и други работи во согласност со Статутот на МПС, Правилникот и
Програмата за работа.
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Член 14
Избор на Претседател на СМ при МПС се врши најдоцна 90 дена после
Редовниот Конгрес на МПС во постапка утврдена со Правилник за избори во МПС.
Кандидат за Претседател на СМ при МПС може да биде секој член на СМ при
МПС кој ги исполнува следните услови:
- да е член на МПС најмалку 2 години;
- да не е член на друг синдикат.
Мандатот на Претседателот на СМ при МПС трае 5 години со можност за
повторен избор.
Кандидатурата за претседател на СМ при МПС се доставува до Централната
изборна комисија на МПС.
Кандидатите за претседател на СМ при МПС, се должни до Централната
изборна комисија на МПС да достават и сопствена програма за активности на СМ при
МПС како и Листа на кандидати за заменик на претседателот на СМ и членови на
Претседателство на МПС по еден од сите совети на МПС, притоа водејќи сметка за
територијалната, половата, етничката и професионалната застапеност.
Централната изборна комисија на МПС ги разгледува кандидатурите и до
Претседателот на МПС доставува извештај.
Претседателот на МПС после разгледувањето на Извештајот од Централната
изборна комисија на МПС доставува предлог до Претседателството на МПС за избор
на претседател на Секција на жени и членови на Претседателство на СМ на МПС.
Претседателството на МПС на првата седница донесува одлука за избор на
Претседател и членови на Претседателство на СМ на МПСсо мнозинство гласови.
Член 15
Мандатот на Претседателот на СМ , заменик претседател на СМ и Членовите
на Претседателството на СМ и Собранието на СМ при МПС мора да е усогласен со
мандатот на органите и телата на МПС.
Доколку мандатот на Претседателот на СМ при МПС, заменик претседателот на
СЖ и Членовите на Претседателството на СМ и Собранието на СМ при МПС не е
усогласен со мандатот на органите и телата на МПС, мандатот на Претседателот на
СМ, заменик претседателот на СМ , членовите на Претседателството на СМ на МПС и
членовите на Собранието на СМ при МПС ќе трае до периодот на усогласување,
односно до редовен Конгрес на МПС.
Член 16
Претседателот на СМ при МПС за својата работа е одговарен пред
Претседателството на МПС.
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Член 17
Заменик на претседателот на СМ при МПС е орган на СМ при МПС.
Во отсуство и спреченост на претседателот на СМ при МПС го заменува
заменик претседателот на СМ при МПС, со овласувања и ингеренции како на
претседателот.
Заменик на претседателот на СМ при МПС се избира од страна на
Претседателството на МПС од листата која ја предложил Претседателот на СМ при
МПС при неговото кандидирање, а од редот на истакнати жени долгогодишни членки
на МПС.
Член 18
Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото усвојување од страна на
Претседателството на МПС.

Доставено до:
- Архива на МПС;
-Преку членовите на Престедателсвото до сите членови на Органите и телата на МПС ;

Македонски полициски сндикат
Претседател
Д-р Марјан Кицев
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