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Извршното биро на Претседателството на Македонскиот полициски синдикат, врз 

основа член 73 став 2 алинеја  1 и 2  и став 3   во врска со член 49 став 1 алинеја 40 од 

Статутот на Македонскиот Полициски Синдикат, и  член 9 став 5 и 6 од  Деловникот за 

работа,  разгледувајќи  го предлогот  на Нормативната комсија на МПС  на ден 

06.03.2020 година го донесе следниот:  

 

ПРАВИЛНИК 
за членување, права и обврски на членот, и престанување на членството во  

Македонскиот Полициски Синдикат 

 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

 

 Со овој Правилник се уредуваат условите за членувањето, правата и обврските 

на членот, начинот на издавање на членската книшка и синдикалната легитимација и 

условите за престанување на членството во Македонскиот Полициски Синдикат. 

 

 

2. ЧЛЕНУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОТ, ЧЛЕНСКА КНИШКА, 

СИНДИКАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА 

ЧЛЕНСТВОТО  

                                                           

Член 2 

 

Членувањето во Македонскиот Полициски Синдикат е доброволно.  

Членови можат да бидат сите вработени во МВР на РСМ, АНБ, АР и 

Финансиска Полиција и на сродни органи и организации од областа на безбедноста кои 

го прифаќаат Статутот и програмата за работа на Македонскиот Полициски Синдикат.  

 Членови можат да бидат и поранешни вработени во истите органи кои 

оствариле право на пензија и со писмена изјава го прифаќаат Статутот и програмата за 

работа на Македонскиот Полициски Синдикат. 

  Членови можат да бидат и надворешни лица кои со писмена изјава го прифаќаат 

Статутот и Програмата за работа на Македонскиот Полициски Синдикат.  

Почесен член на Македонскиот Полициски Синдикат може да биде личност која 

преку својата работа дала голем придонес во функционирањето и постигнувањето на 

синдикалните цели на Македонскиот Полициски Синдикат.Почесното членство се 

доделува од Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат, на предлог на 

Извршното биро на Македонскиот Полициски Синдикат.Почесниот член добива 

плакета и членска книшка на Македонскиот Полициски Синдикат. 

Вработените врз основа на слободно изразена волја, стануваат членови на 

Македонскиот Полициски Синдикат со потпишување на пристапница со која се 

потврдува прифаќањето на Статутот на Македонскиот Полициски Синдикат.   

Членувањето се докажува со членска книшка и синдикална легитимација.  

Формата на писмената изјава на вонредниот член со Одлука ќе ја утврди 

Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат.  
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Член 3 

 

Права и обврски на членот на Македонскиот Полициски Синдикат се: 

- да бара почитување и остварување на одредбите од Колективните договори со 

кои се обезбедува материјалната и социјалната сигурност по основ на работен 

однос, како и потполна заштита при работа;  

- да користи бесплатна правна помош во остварување на заштитата на правата од 

работен однос;  

- да користи средства на солидарниот и другите фондови и разни облици на 

синдикална помош;  

- да биде објективно, целосно, сестрано и навремено информиран;  

- слободно да го изнесува сопственото мислење, како и ефективно да учествува 

во градењето на политиката, програмите и ставовите на Македонскиот 

Полициски Синдикат;  

- да се кандидира и да биде избран во органите и телата на сите нивоа на 

синдикално организирање согласно предвидените потребни услови за тоа;  

- да покренува иницијатива за утврдување на одговорност и изрекување на 

соодветни мерки на членовите на Македонскиот Полициски Синдикат и 

органите на сите нивоа на синдикално организирање доколку не ја спроведуваат 

утврдената синдикална политика, усвоените ставови и одлуки и не се 

придржуваат кон одредбите на Статутот;  

- да штрајкува согласно одредбите на законите, колективните договори и 

Статутот;  

- да добива награди и признанија што ги доделува Македонскиот Полициски 

Синдикат;  

- да врши набавка на производи и други услуги по поповолни синдикални цени и 

услови;  

- да ужива други права уредени со Статутот, колективните договори, акти и 

документи на МПС.  

- да ги почитува и спроведува одлуките на Македонскиот Полициски Синдикат;  

- редовно да плаќа членарина;  

- да се грижи и да го унапредува угледот на Македонскиот Полициски Синдикат. 

 

 

Член 4 

 

Права и обврски на надворешниот член на Македонскиот Полициски Синдикат се:  

- да користи бесплатна правна (мислење)(консултација) од овластен адвокат на 

Македонскиот Полициски Синдикат;   

- да ги почитува и спроведува одлуките на Македонскиот Полициски Синдикат;  

- -редовно да плаќа годишна членарина во износ на 3000,00 денари;  

- да добива признанија (благодарници, пофалници и плакети) што ги доделува 

Македонскиот Полициски Синдикат;  

- да врши набавка на производи и други услуги по поповолни синдикални цени и 

услови;  

- да се грижи и да го унапредува  угледот на Македонскиот Полициски Синдикат. 
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Член 5 

 

Права и обврски на членови поранешни вработени кои оствариле право на 

пензија се:  

- да користи бесплатна правна (мислење)(консултација) од овластен адвокат на 

Македонскиот Полициски Синдикат;   

- да ги почитува и спроведува одлуките на Македонскиот Полициски Синдикат;  

- -редовно да плаќа членарина во висина од 200,00 денари месечно  со вклучена 

полиса за осигурување од несреќен случај иста како и за редовните членови;  

- да добива признанија (благодарници, пофалници и плакети) што ги доделува 

Македонскиот Полициски Синдикат;  

- да врши набавка на производи и други услуги по поповолни синдикални цени и 

услови;  

- да биде избран во телата и органите на Македонскиот Полициски Синдикат; 

- да се грижи и да го унапредува  угледот на Македонскиот Полициски Синдикат. 

 

Член 6 

 

Права и обврски на членови на почесни членови се:  

- да користи бесплатна правна (мислење)(консултација) од овластен адвокат на 

Македонскиот Полициски Синдикат;   

- да ги почитува и спроведува одлуките на Македонскиот Полициски Синдикат;  

- да добива признанија (благодарници, пофалници и плакети) што ги доделува 

Македонскиот Полициски Синдикат;  

- да врши набавка на производи и други услуги по поповолни синдикални цени и 

услови;  

- да се грижи и да го унапредува  угледот на Македонскиот Полициски Синдикат. 

 

Член 7 

 

По пристапувањето во членство на Македонскиот Полициски Синдикат, членот 

добива членска книшка и синдикална легитимација.  

Со издавањето на членската книшка и синдикалната легитимација членот се 

евидентира во единствената пишана и електронска евиденција на Македонскиот 

Полициски Синдикат.  

Членската книшка е во светло сина боја, направена е од пластифициран 

материјал, со димензии од 8,5 см х 5,5 см, во која се внесени личните податоци на 

членот (име и презиме, дата и место на раѓање и податоци за органот или 

организацијата каде членот работи), шифрираниот број на членот од единствената 

пишана и електронска евиденција, местото и годината на издавањето.  

Во горниот десен агол стои амблемот на Македонскиот Полициски Синдикат, а 

во горниот централен дел на задната страна на членската книшка, во провидна – светла 

нијанса стои амблемот на Македонскиот Полициски Синдикат. 
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На задната страна на книшката стои: „Членската книшка е сопственост на 

Македонскиот Полициски Синдикат. 

 При истапување од членството, членската книшка задолжително се враќа.  

Членската книшка е непренослива. Членот на Македонскиот Полициски 

Синдикат е должен совесно да ја чува членската книшка.  

Членот е единствено и целосно одговорен за евентуална злоупотреба на 

податоците содржани во членската книшка.  

Во случај на губење на членската книшка, пронаоѓачот е должен истата да ја 

врати на нејзиниот носител, централата на Македонскиот Полициски Синдикат или 

најблиската полициска станица.  

Синдикалната легитимација е во црна боја направена од кожен материјал ,со 

димензии 11 см x 5.5 см,во форма на паричник кој се преклопува ,на неговата лева 

страна има дел од прозирна пластика во која се сместува членската книшка а на десната 

страна од внатрешниот дел е сместен метален амблем на Македонскиот Полициски 

Синдикат. 

Синдикалната легитимација е сопственост на Македонскиот Полициски 

Синдикат. 

При истапување од членството синдикалната легитимација задолжително се 

враќа. 

Синдикалната легитимација е непренослива. 

Членот на Македонскиот Полициски Синдикат е должен совесно да ја чува . 

Во случај на губење на истата пронаоѓачот е должен истата да ја врати на 

нејзиниот носител ,централата на Македонскиот Полициски Синдикат или најблиската 

полициска станица. 

Членската книшка и синдикалната легитимација важат исклучиво со важечка 

лична карта или патна исправа, 

  Доколку членот ги изгуби ,оштети или на било кој друг начин ги направи 

членската книшка и синдикалната легитимација неупотребливи,истиот сам ги сноси 

трошоците за вадење на нови во висина утврдена од страна на председателството на 

Македонскиот Полициски Синдикат. 

                                                     

 

Член 8 

 

Членството во Македонскиот Полициски Синдикат престанува:  

- со истапување на членот, односно со пополнување на пропишан писмен 

образец-изјава до претседателот на основната организација(видот, формата и 

содржината  на образецот, со посебна одлука  ја утдврдува Извршното биро на 

Македонскиот Полициски Синдикат) ;  

- со престанок на работниот однос по било кој основ, освен пензионирање и  

- со исклучување од Македонскиот Полициски Синдикат и 

- со неплаќање на членарина 
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Член 9 

 

Образецот за истапување од членството на Македонскиот Полициски Синдикат 

со кој членот сака да истапи од редовите на Македонскиот Полициски Синдикат покрај 

предвидените податоци во формуларот, содржи и изјава со која истиот изјавува дека 

нема задршки на плата по основ користени бенефиции (позајмици кредит, услуги од 

разни оператори, стока на одложено плаќање, летување, колективно осигурување и сл.) 

преку Македонскиот Полициски Синдикат.  

Образецот за истапување – изјава од членство нема да се реализира доколку 

членот има користено бенефиции од ставот 1 на овој член и од моментот на 

завршувањето на нивното користење не поминале најмалку 12 месеци.  

Пропишаниот писмен образец – изјава нема да се реализира доколку членот има 

користено неповратни средства од фондот за солидарност и од моментот на нивното 

добивање не поминале 24 месеци.  

Пропишаниот писмен образец – изјава нема да се реализира доколку членот во 

последните 24 месеци пред поднесувањето на изјавата бил член на органите и телата на 

Македонскиот Полициски Синдикат или пак се кандидирал во рамките на изборите на 

Македонскиот Полициски Синдикат .  

Пропишаниот писмен образец – изјава нема да се реализира доколку членот во 

последните 12 месеци учествувал на синдикалните игри и средби во организација на 

Македонскиот Полициски Синдикат. 

Пропишаниот писмен образец – изјава нема да се реализира доколку членот во 

последните 6 месеци примил новогодишен подарок и подарок по повод 8-ми март. 

Податоците од став 1, 2, 3 и 4 на овој член ги проверува стручната служба во 

Македонскиот Полициски Синдикат и референтите за плата кај работодавачите.  

Во прилог на образецот за истапување од членство на Македонскиот Полициски 

Синдикат, членот задолжително ја враќа членската книшка и синдикалната 

легитимација при што доколку членот не ги врати членската книшка и синдикалната 

легитимација, пропишаниот писмен образец – изјава нема да се реализира.  

Доколку членот ја изгубил синдикалната членска книшка или синдикалната 

легитимација, односно од било кои причини истите не ги поседува, во прилог на 

образецот за истапување од членство на Македонскиот Полициски Синдикат, членот 

доставува доказ за уплатени средства на име штета за истите во висина утврдена со 

одлука од страна на председателство на Македонскиот Полициски Синдикат.  

Ако истиот не достави доказ за извршена уплата на средства, изјавата нема да се 

реализира.   

 

Член 10 

 

Членот на Македонскиот Полициски Синдикат на кој работниот однос му 

престанал по било кој основ, освен пензионирање должен е да ги врати членската 

книшка и синдикалната легитимација. 

Членот на Македонскиот Полициски Синдикат на кој работниот однос му 

престанува по основ на пензионирање, членската книшка и синдикалната легитимација 

ги задржува. 

Доколку членот на Македонскиот Полициски Синдикат од став 1 не ги врати 

синдикалната членска книшка или синдикалната легитимација, должен е да уплати 

средства на име штета за истите во висина утврдена со одлука од страна на 

председателство на Македонскиот Полициски Синдикат. 
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Член 11 

 

Исклучувањето од членство во Македонскиот Полициски Синдикат се врши на 

писмено образложен предлог на Синдикалниот одбор на основната организација на 

МПС или Синдикалниот одбор на Советот на Македонскиот Полициски Синдикат во 

случај на непочитување на статутарните одредби и другите правни акти на 

Македонскиот Полициски Синдикат.  

Исклучувањето од членство на на почесните членови Македонскиот Полициски 

Синдикат МПС, се врши со Одлука на Извршното биро при Македонскиот Полициски 

Синдикат .    

По поднесениот предлог за исклучување од членство во Македонскиот 

Полициски Синдикат, одлука донесува Претседателството на Македонскиот 

Полициски Синдикат и истата ја доставува до членот во рок 15 дена.  

Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат донесува одлука за 

исклучување на членот на Македонскиот Полициски Синдикат кој истовремено е и 

член на Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат без претходно 

поднесен предлог.   

 

Член 12 

 

Против одлуката на Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат, 

исклучениот член има право на жалба во рок од 8 дена до Комисијата која одлучува по 

жалби и приговори од членовите на Македонскиот Полициски Синдикат во втор 

степен, при што нејзината одлука е конечна.  

Членот кому му престанало членството доколку изрази желба повторно да се 

зачлени во Македонскиот Полициски Синдикат треба писмено да се обрати до 

Собранието или Синдикалниот одбор на основната организација на Македонскиот 

Полициски Синдикат.  

Собранието или Синдикалниот одбор на основната организација на 

Македонскиот Полициски Синдикат на првиот следен состанок може да одлучи да го 

одбие или да го прими во членството и да го внесе во евиденцијата на Македонскиот 

Полициски Синдикат.  

Со повторното примање во членството на Македонскиот Полициски Синдикат, 

на членот му се издава членска книшка и синдикална легитимација.  

 

 

 

3. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 13 

 

Измени и дополнување на овој Правилник, донесува Претседателството во 

процедура и постапка во која што е донесен. 
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Член 14 

 

Овој Правилник стапува во сила со неговото донесување од страна на 

Претседателството на Македонскиот Полициски Синдикат.  
 

 

 

 

 

Доставено до: 

- Архива на МПС;                                                                     

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

 

 

 

 

 

Македонски полициски сндикат 

П р е т с е д а т е л 

Д-р Марјан Кицев              




