МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

МАКЕДОНСКИ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ

ПРАВИЛНИК
за избори во Македонскиот полициски синдикат
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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 ИЗБОРИ ВО МПС

I. Општи одредби
Предмет на правилникот
Член 1
Со овој правилник се регулираат начинот, постапката и условите за избор,
именување и разрешување на: Претседател на МПС , Потпретседател на МПС,
Советник на Претседателот на МПС, Генерален секретар на МПС, Заменик на
Генералниот секретар на МПС, Помошник на Генералниот секретар на МПС,
Претседател на Совет на МПС и негов заменик, член на Претседателство на МПС,
Претседател на Основна организација на МПС и негов заменик, Синдикален повереник
на синдикална подружница на МПС и негов Заменик, Претседател на секција при
МПС, Заменик Претседател на секција при МПС, член на Претседателство на секција
при МПС, претставник на ОО на МПС во собрание на секција при МПС, претставник
на МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво, член и
заменик член на Надзорниот одбор, Статутарната комисија и Комисијата која одлучува
во втор степен по приговори од членовите на МПС, член на Централна изборна
Комисија на МПС и член на изборна комисија на ниво на Совет на МПС.

Значење на одделни изрази
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:
1. „Распишување избори“ преставува процесно дејствије со кое Централниот совет и
Претседателството на МПС распишуват избори во МПС најдоцна 60 дена пред
завршувањето на нивниот мандат, освен во случаите кога за време на траењето на
мандатот се јавува потреба за распишување на избори.
2. „Кандидат“ преставува член на МПС кој учествува на избори за определена
функција во органите и телата на МПС и истиот смее да присуствува и да го
набљудува гласањето, но не смее да влијае на начинот на гласањето ниту пак да го
попречува или отежнува спроведувањето на изборите;
3. „Избирачки одбор“ преставува орган за спроведување на избори во рамките на
Совет на Македонскиот полициски синдикат и ги има следните задачи:
- врши навремена изработка и дистрибуција на гласачкиот материјал,
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- врши соодветно информирање за времето на одржување на изборите,
- врши проверка на исполнетоста на пропишаните услови за избор на
кандидатите на соодветните функции и донесува одлуки во врска со тоа,
- во координација со органите на МПС обезбедува просторни и материјално –
технички услови за спроведување на гласањето,
- обезбедува тајност на гласањето,
- води записник за гласањето во кој ги наведува сите забелешки за текот на
гласањето и резултатите од истото, а истиот е потпишан од страна на сите
членови,
- врши обработка на гласачкиот материјал,
- носи одлука и информира за резултатите од изборите и
- врши и други активности во врска со изборите;
4. „Избирачки список“ претставува список на членови на МПС со право на
глас и истиот содржи: име и презиме на гласачи наведени под реден број, место за
потпис на членот кој го искористил правото на глас и место за потпис на
претставник на избирачкиот одбор кој го утврдил идентитетот на членот на МПС –
гласач, при што идентитетот на членот на МПС се докажува со важечки документ
со слика издаден од државен орган и тоа: лична карта, патна исправа, возачка
дозвола, службена легитимација и синдикална легитимација;
5. „Кандидациона листа“ преставува пишан документ преку кој членството на
МПС ќе се информира за учесниците во изборот за определена функција во
органите и телатана МПС и нејзиниот изглед, форма и содржина е пропишана од
странанаПретседателството на МПС;
6. „Гласачко ливче“ претставува писмен образец формат А5 заверен со
печат заинтерна употреба на Советот на МПС на кој исклучиво со заокружување на
редниотброј пред името и презимето на кандидатот, се изразува волјата
начленовите на МПСза избор или именување на член на органите и телата на МПС.
Исто така „Гласачколивче“ претставува и писмен образец преку кој со закружување
на редниот број предопциите „За“ и „Против“, се изразува волјата за разрешување
на член на органите ителата на МПС. Изгледот, формата и содржината
на„Гласачкото ливче“ е пропишана одстрана на Претседателството на МПС. Секое
употребено гласачко ливче, а на кое немазаокружен реден број на кандидат или
опција „За“ и „Против“, како и на кое сезаокружени повеќе од еден реден број ќе се
сметаат за неважечки;
7. „Одлука за извршен избор на кандидат“ претставува писмен образец преку
којизбирачкиот одбор или друг орган на МПС, формално правно го утврдува
избраниоткандидат за соодветна функција во органите и телата на МПС и
нејзиниот изглед,форма и содржина е пропишана од страна на Претседателството
на МПС;
8. „Одлука за извршено именување на кандидат“ претставува писмен образец
преку кој избирачкиот одбор или друг орган на МПС, формално правно го утврдува
именуваниот кандидат за соодветна функција во органите и телата на МПС и
нејзиниот изглед, форма и содржина е пропишана од страна на Претседателството
на МПС;
9. „Одлука за извршено разрешување на член на органите и телата на МПС“
претставува писмен образец преку кој орган на МПС формално правно го утврдува
разрешувањето на член на органите и телата на МПС и нејзиниот изглед, форма и
содржина е пропишана од страна на Претседателството на МПС и
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10. ,,Централна изборна комисија“ преставува орган на МПС кој решава во
втор степен по приговор по одлука на избирачки одбор, изготвува и доставува
извештајот за
исполнување на услови за утврдување на кандидати за Претседател на МПС до
Претседателство на МПС

Забрана за злоупотреба на ресурси на МПС
Член 3
Се забранува користење на било какви ресурси на Македонскиот Полициски
Синдикат со цел водење на изборна кампања на кандидатите на било кое ниво на
организирани избори.

II. Избори, разрешувања и именувања во МПС
1. Начин, постапката и услови за избор и разрешување на Претседател на
основна организација и начин, постапката, услови за избор и разрешување
на Заменик на претседателот на основна организација на МПС
1.1. Начин, постапката и услови за избор на Претседател на Основна
Организација на МПС
Член 4
Претседател на основна организација ( ОО во понатамошниот текст) се избира
на непосредни избори спроведени од страна на Избирачки одбор на ОО.
Изборот на Претседател на ОО мора да се изврши најдоцна 45 дена од денот на
распишувањето на изборите.
Во основните организациии каде претседател на ОО е избран 12 месеци пред
денот на распишување на редовни избори, нема да се распишуваат нови избори и
мандатот на истите трае до мандатот на новоизбраните претседатели на Основни
организации на МПС.
Избирачкиот одбор за спроведување непосредни избори за Претседател на ОО
на МПС се избира од страна на актуелниот Синдикален одбор на Советот на МПС,
најдоцна во рок од 5 дена од денот на распишување на изборите.
Избирачкиот одбор е составен од три члена и три заменици кои од својот
состав избират Претседател на одборот.
Актуелниот Претседател на ОО или преставник избран од страна на
Претседателство на МПС на Избирачкиот одбор му доставува список со членовите на
основната организација на МПС најдоцна во рок од 3 дена од денот кога е избран
Избирачкиот одбор.
Избирачкиот одбор е должен веднаш по добивањето на списокот на членови на
ОО при МПС да изготви Избирачки список и истиот да го остави на увид кај членовите
и замениците на Избирачкиот одбор.
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Увидот во Избирачкиот список трае 5 дена по што истиот се доставува на
проверка и верификација до Извршното биро на МПС.
Избирачкиот одбор составува листа на кандидати кои ги исполнуват условите
предвидени во Статутот на МПС и го изготвува гласачкото ливче со реден број на
кандидатите заверено со печат за интерна употреба на Советот на МПС.
Гласањето на непосредни избори спроведено од страна на Избирачкиот одбор
на ОО е тајно.
Избирачкиот одбор на ОО се грижи за обезбедување на тајноста на гласањето.
Избирачкиот одбор најдоцна седум дена пред гласањето ја определува
просторијата каде ќе се врши гласањето, го определува денот на гласањето кој мора да
биде работен, при што гласањето трае од 09,00 до 18,00 часот.
За изборите да бидат успешни потребно е на гласање да излегле најмалку 1/5 од
вкупниот број членови на основната организација и за избран се смета кандидатот кој
освоил најмногу гласови, а при тоа вкупниот број на добиени гласови на кандидатот да
не е помал од 10.
Кандидат за Претседател на ОО може да биде секој член од ОО, кој е член само
на МПС најмалку 2 години непрекинато до денот на кандидирањето и да не е член на
друг синдикат најмалку една година непрекинато до денот на кандидирањето.
Кандидатот, односно кандидатите своите кандидатури за Претседател на ОО ги
поднесуваат до Избирачкиот одбор на ОО најдоцна 7 дена пред денот на одржувањето
на непосредните избори.
Избирачкиот одбор изготвува одлука за секој кандидат дали ги исполнува
условите за избор на Претседател на ОО и истата ја доставува до секој кандидат.
Незадоволните кандидати имаат право на приговор до Централната изборна
комисија на МПС во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката за исполнување
на услови за избор на Претседател на ОО.
Комисија која одлучува во втор степен по приговори во постапка поврзана со
изборниот процес во МПС е должна во рок од 48 часа да донесе конечна одлука по
поднесените приговори на одлуката за исполнување на услови за избор на Претседател
на ОО од страна на незадоволниот кандидат.
По завршувањето на гласањето, Избирачкиот одбор веднаш ги пребројува
гласачките ливчиња и изготвува записник за извршено гласање и одлука за извршен
избор на Претседател на ОО.
Кандидатите за Претседател на ОО на МПС имаат право да присуствуваат на
пребројувањето на гласачките ливчиња.
Одлуката за избор на Претседател на ОО во рок од 48 часа се доставува до
кандидатот, односно кандидатите наведени во гласачкото ливче, до актуелниот
Претседател на советот каде ОО на МПС припаѓа и до актуелниот Генерален секретар
на МПС и ја истакнува на огласна табла на ОО на МПС.
Против одлуката за извршен избор на Претседател на ОО, незадоволниот
кандидат има право на приговор до Централната изборна комисија на МПС во рок од
48 часа од денот на приемот на одлуката.
Централната изборна комисија на МПС е должна во рок од 5 дена да донесе
конечна одлука по поднесениот приговори од страна на незадоволниот кандидат.
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Во случај кога има само еден кандидат за Претседател на ОО не се спроведува
гласање односно кандидатот за Претседател на ОО треба да обезбеди поддршка од
најмалку 1/5 од вкупниот број членови на МПС од таа ОО. Поддршката треба да биде
во писмена форма и на неа своерачно да се имат потпишано најмалку 1/5 од членовите
во ОО каде што припаѓа кандидатот и во прилог на поддршката кандидатот треба да
приложи фотокопија од членски карки на членовите кои му дале поддршка.
Така комплетираната поддршка кандидатот ја доставува до избирачкиот одбор
кој после извршената контрола изготвува одлука за избор на претседател на ОО и во
рок од 48 часа се доставува до кандидатот, до актуелниот Претседател на советот каде
основната организација на МПС припаѓа и до актуелниот Генерален секретар на МПС
и ја истакнува на огласна табла на ОО на МПС.
Член 5
Во случај на неможност за избор на Претседател на ОО согласно начинот,
условите и процедурата утврдени во член 5 од овој Правилник, Централниот совет на
МПС заради непречено функционирање на ОО, на предлог на советот на МПС каде
основната организација припаѓа именува Претседател на ОО со мандат од најмногу
една година.
По истекот на мандатот од една година на именуваниот Претседател на ОО или
во случај до Централниот совет да биде доставено известување со собрани најмалку 10
потписи од страна на член на ОО комплет со фотокопија од членската карта на
членовите кои се потпишале, со кое докажува дека обезбедил поддршка за избор за
Претседател на ОО, Централниот совет или Претседателството на МПС распишува
избори согласно начинот, процедурата и условите за избор регулирани во член 4 од
овој правилник.
Член 6
Во случај кога Претседател на ОО престанал да ги исполнува условите за
Претседател на ОО заради престанок на работниот однос во институциите и
организациите чии вработени се претставуваат од страна на МПС и неизвршување на
функцијата поради болест или слично подолго од 12 месеци, Централниот совет или
Претседателството на МПС ја констатира горенаведената состојбата и распишува
избори за избор на нов Претседател на таа ОО.

1.2. Начин, постапка и услови за разрешување на Претседател на основна
организација наМПС
Член 7
Иницијатива за разрешување на Претседател на ОО на МПС може да биде
поднесена од страна на:
- Советот на МПС, доколку за тоа гласале 2/3 од членовите на Советот на МПС каде
што припаѓа ОО или
- Претседателсвото на МПС по претходна покрената иницијатива од 2/3 од
членовите на ОО.
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Иницијатива за разрешување на претседател на ОО може да се поднесе во
случај кога претседателот на ОО престанал со своето делување засновано на
принципите и методите за заштита на заедничките и посебните интереси на своите
членови.
Иницијативата за разрешување на претседателот на ОО се поднесува до
Претседателството на МПС исклучиво во писмена форма.
Член 8
Преседателството на МПС , во сите случаи кога до него ќе пристигне
иницијатива за разрешување на претседател на Основна организацијана МПС, го
исвестува претседателот на советот да свика седница на советот на која ќе се расправа
и носи одлука во врска со иницијативата и тоа во рок од 30 дена од приемот на
иницијативата за разрешување од страна на Преседателството на МПС, при што на
седницата ќе присусутвува преставник на Претседателот на МПС делегиран од негова
страна, без право на глас.
Доколку седницата не биде свикана во предвидениот рок од страна на
Претседателот на совет, истата ќе се свика во најкраток можен рок од страна на
Претседателот на МПС и со неа ќе преседава преставник на МПС делегиран од страна
на Претседателот на МПС без право на глас.
На седницата од став 1 или 2 на овој член на која се постапува по иницијативата
за разрешување на Претседател на Основана организација на МПС, одлуката се носи со
тајно гласање на гласачко ливче, со двотретинско мнозинство од вкупниот број на
членови на Советот на МПС.
Претседавачот со советот за извршеното разрешување на Претседател на
Основнаорганизација на МПС изготвува одлука за разрешување која ја потпишува и во
рок од 48 часа се доставува до разрешениот претседател на основна организација.
Против одлуката за разрешување на Претседател на Основната организација,
разрешениот претседател има право на приговор до Централна изборна комисија во
МПС во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката.
Централната изборна комисија на МПС е должна во рок од 5 дена да донесе
конечна одлука по поднесениот приговор од страна на незадоволниот разрешен
претседател на основна организација.
Должностите на разрешениот претседател на основна организација на МПС до
избор на нов претседател ги врши неговиот заменик, а доколу се разрешени и
претседателот на основната организација и неговиот заменик, нивните должности до
избор на нови ќе ги врши делегиран преставник од страна на Претседателот на МПС.

1.3. Начин, постапка и услови за избор на Заменик на претседател на
основна организацијана МПС
Член 9
Претседателот на ОО во рок од 30 дена од неговиот избор именува Заменик
претседател на ОО на МПС од редот на членовите на ОО кој не е член на друг
синдикат и за истото донесува одлука.
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1.4. Начин, постапка и услови за разрешување на Заменик на претседателот
на основна организација на МПС
Член 10
Во случај кога Заменик претседател на ОО престанал со своето делување
засновано на принципите и методите за заштита на заедничките и посебните интереси
на своите членови, претседателот на ОО истиот го разрешува и во рок од 30 дена
именува нов заменик од редот на членовите на ОО и за истото донесува одлука.
Член 11
Во случај кога Заменик претседател на ОО престанал да ги исполнува условите
за Заменик претседател на ОО заради престанок на работниот однос во организациите
чии вработени се претставуваат од страна на МПС и неизвршување на функцијата
поради болест или слично подолго од 12 месеци, или по лично барање ќе престане да ја
извршува функцијата, претседателот на Основната организација на МПС ја констатира
горенаведената состојбата и во рок од 30 дена именува нов заменик од редот на
членовите на ОО и за истото донесува одлука.

2. Начин, постапка и услови за избор и разрешување на Синдикален
повереник на
синдикална подружница и негов Заменик
2.1. Начин, постапка и услови за избор на Синдикален повереник на
синдикална подружница и негов Заменик
Член 12
Претседателот на ОО во чиј склоп се наоѓа синдикалната подружница, најдоцна
во рок од 15 дена од неговиот избор именува синдикален повереник и негов заменик и
за истите донесува одлука.
За синдикален повереник на синдикална подружница и негов Заменик може да
биде именуван член на МПС, од синдикалните подружници во состав на ОО на МПС
кој не е член на друг синдикат.

2.2. Начин, постапка и услови за разрешување на Синдикален повереник на
синдикална подружница или негов Заменик
Член 13
Во случај кога синдикален повереник на синдикална подружница или негов
Заменик престанал со своето делување засновано на принципите и методите за заштита
на заедничките и посебните интереси на своите членови, претседателот на ОО истиот
го разрешува и во рок од 15 дена врши избор на нов синдикален повереник на
синдикална подружница или негов Заменик и за истото донесува одлука.
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Член 14
Во случај кога Синдикален повереник на синдикална подружница или негов
Заменик престанале да ги исполнуваат условите за Синдикален повереник или негов
Заменик заради заради распоредување на работно место во организациона единица која
е надвор од составот на синдикалната подружница, престанок на работниот однос во
институциите и организациите чии вработени се претставуваат од страна на МПС и
неизвршување на функцијата поради болест или слично подолго од 12 месеци, или по
лично барање ќе престане да ја извршува функцијата , претседателот на ОО на МПС ја
констатира горенаведената состојбата и во рок од 15 дена врши избор на нов
Синдикален повереник на синдикална подружница или негов Заменик и за истото
донесува одлука.

3. Начин, постапка и услови за избор и разрешување на Претседател на
совет на МПС, негов Заменик и член на Претседателство на МПС
3.1. Избор на Претседател на совет на МПС
Член 15
Претседател на совет на МПС се именува од Претседателот на МПС, од редот
на листата на членови на Претседателството на МПС усвоена на Конгрес, при тоа
водејќи сметказа територијалната, половата, етничката и професионалната застапеност.
Претседател на совет може да биде секој член на МПС од тој Совет, кој е член
на МПС најмалку 3 години и притоа не е член на друг синдикат.
Мандатот на претседателот на советот на МПС трае пет години.

3.2 Разрешување на Претседател на совет на МПС
Член 16
Иницијатива за разрешување на Претседател на совет на МПС може да биде
поднесена од страна на:
- Претседателот на МПС или
- најмалку 2/3 од вкупниот број на членовите на Советот.
Иницијатива за разрешување на Претседател на совет на МПС може да се
поднесезаради:
- непочитување на статутарните и програмските определби на МПС и
- непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС.
Иницијативата за разрешување на Претседателот на совет на МПС се поднесува
до Претседателството на МПС исклучиво во писмена форма.
Одлука по поднесената иницијатива од ставот 1 на овој член носи Централниот
совет на МПС на првата седница.
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Член 17
Во случај кога Претседател на совет на МПС престанал да ги исполнуваат
условите за Претседател на совет заради престанок на работниот однос во
организациите чии вработени се претставуваат од страна на МПС и неизвршување на
функцијата поради болест или слично подолго од 12 месеци, или по лично барање ќе
престане да ја извршува функцијата, Претседателот на МПС ја констатира
горенаведената состојбата и поднесува предлог одлука за именување нов Претседател
до Централниот совет.
Должностите на разрешениот Претседател на совет на МПС, до изборот на нов
претседател ги врши неговиот Заменик.

3.3. Именување на заменик на Претседател на совет на МПС
Член 18
Претседателот на Совет од редот на членовите на МПС од советот, во рок од 30
дена од неговиот избор именува заменик претседател на Совет на МПС и за истото
донесува одлука.
Заменик Претседател на совет може да биде секој член на МПС од тој Совет, кој
е член на МПС најмалку 2 години до денот на именувањето и не е член на друг
синдикат.
3.4 Разрешување на заменик на Претседател на совет на МПС
Член 19
Во случај кога Заменик претседател на Совет престанал со своето делување
засновано на принципите и методите за заштита на заедничките и посебните интереси
на своите членови, претседателот на Совет истиот го разрешува и во рок од 30 дена
именува на нов заменик од редот на членовите на МПС на советот и за истото донесува
одлука.
Член 20
Во случај кога Заменик претседател на Совет престанал да ги исполнува
условите за Заменик претседател на Совет заради престанок на работниот однос во
организациите чии вработени се претставуваат од страна на МПС и неизвршување на
функцијата поради болест или слично подолго од 12 месеци, или по лично барање ќе
престане да ја извршува функцијата, претседателот на Советот на МПС ја констатира
горенаведената состојбата и во рок од 30 дена именува нов заменик од редот на
членовите на МПС од советот и за истото донесува одлука.
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3.5. Избор на член на Претседателство на МПС
Член 21
Член на Претседателството на МПС согласно Одлука за број и состав на
Претседателство на МПС се именува од Претседателот на МПС, од редот на
листата на членови на Претседателството на МПС усвоена на Конгрес, при тоа водејќи
сметка за територијалната, половата, етничката и професионалната застапеност.
Член на Претседателство може да биде секој кој е член на МПС најмалку 3
години и притоа не е член на друг синдикат.
Мандатот на Член на Претседателството на МПС трае пет години.

3.6 Разрешување на член на Претседателство на МПС кој не е по функција
член на Претседателството на МПС
Член 22
Иницијатива за разрешување на член на Прертседателство на МПС кој не е по
функција член на Претседателството на МПС може да биде поднесена од страна на
Претседателот на МПС.
Иницијатива за разрешување на член на Претседателство на МПС може да се
поднесе заради:
- непочитување на статутарните и програмските определби на МПС и
- непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС.
Иницијативата за разрешување на член на Претседателството на МПС се
поднесува до Претседателството на МПС исклучиво во писмена форма.
Одлука по поднесената иницијатива од ставот 1 на овој член носи Централниот
совет на МПС на првата седница и доколку го разреши членот на Претседателството на
МПС, по предлог на Претседателот на МПС избира нов член на Претседателството на
МПС.
Член 23
Во случај кога член на Претседателството на МПС престанал да ги исполнуваат
условите поради кои е избран заради престанок на работниот однос во организациите
чии вработени се претставуваат од страна на МПС и неизвршување на функцијата
поради болест или слично подолго од 12 месеци, или по лично барање ќе престане да ја
извршува функцијата, Претседателот на МПС ја констатира горенаведената состојбата
и поднесува предлог одлука за избор на нов член на Претседателство до Централниот
совет.
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4. Начин, постапка и услови за избор и разрешување на Претседател на
МПС
4.1. Избор на Претседател на МПС
Член 24
Избор на Претседател на МПС се врши на Конгрес на МПС, при што постапката
за избор и именување ќе биде спроведена од страна на Избирачки одбор на Конгресот
на МПС.
Избирачкиот одбор на Конгрес на МПС за спроведување на избори за
Претседател на МПС е составен од три члена кој на предлог на Претседателството на
МПС се избираат на Конгресот. Избирачкиот одбор од својот состав избира претседате
на одборот.
Кандидат за Претседател на МПС може да биде секој член на МПС кој ги
исполнува следите услови:
- Да е член на МПС најмалку 10 години,
- најмалку 5 години непрекинато да е член во органите и телата на МПС до денот на
поднесување на кандидатурата,
-да достави писмена поддршка најмалку 1/3 од советите на МПС ( поддршката да е
потпишана од претседателот на советот и заверена со архивски број и печат на
советот),
- да не е член на друг синдикат,
- и да има завршено високо образование односно VII/1 или 240 ЕКТС.
Кандидатурата за Претседател на МПС се доставува до Централната изборна
комисија на МПС, најдоцна во рок од 15 дена од денот на донесување на одлука за
датум и место за одржувањето на Конгресот на МПС.
Кандидатурата треба да ги содржи најмалку следните податоци:
- име и презиме на кандидатот;
- биографија во која е содржана и доказ за завршено високо образование односно VII/1
или 240 ЕКТС;
- сопствена програма за активности во пишана форма во која се содржани неговите
развојни визии и конкретни мерки за работата на МПС и
- листа со кандидати за: генерален секретар, заменик на генералникот секретар и
членови на претседателството на МПС со изјави за траење на членството во МПС.
Централната изборна комисија во рок од 5 дена е должна до Претседателството
на МПС да достави извештај за пристигнати кандидатури за Претседател на МПС.
По добивањето на извештајот Претседателството на МПС истиот го разгледува
и донесува одлука за утврдување на кадидати за претседател на МПС.
Одлуката се доставува до сите кандидати за Претседател на МПС.
Незадоволните кандидати имаат право на приговор до Комисијата на МПС која
одлучување по жалби и приговори во втор степен во рок од 48 часа од денот на
приемот на одлуката за исполнување на услови за избор на Претседател на МПС.
Комисијата на МПС која одлучување по жалби и приговори во втор степен е
должна во рок од 48 часа да донесе конечна одлука по поднесените приговори на
одлуката за исполнување на услови за избор на Претседател на МПС од страна на
незадоволниот кандидат.
Конечната одлука на Комисијата на МПС која одлучување по жалби и
приговори во втор степен се доставува до делегатите на Конгресот.
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Член 25
На Конгресот на МПС, кандидатите за Претседател на МПС имаат право на
презентација на сопствените кандидатури во време траење не е подолго од 7 минути.
Гласањето за избор на Претседател на МПС е тајно. Доколку има само еден кандидат
за Претседател на МПС гласањето може да биде и јавно. Избирачкиот одбор на
Конгресот на МПС се грижи за обезбедување на тајноста на гласањето.
За да бидат успешни изборите за Претседател на МПС потребно е на Конгресот
на МПС да се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број членови со право на глас.
По завршувањето на гласањето, Избирачкиот одбор на Конгресот веднаш ги
пребројува гласачките ливчиња и за избран се смета кандидатот кој добил мнозинство
од вкупниот број на гласови, при што со изборот на Претседателот на МПС, Конгресот
ги избира и кандидатите од неговата листа за: генерален секретар, заменик на
генералникот секретар и членови на претседателството на МПС.
Доколку при гласањето за Претседател на МПС, ниту еден кандидат за
Претседател на МПС со своја листа не го освои потребниот број на гласови, веднаш на
Конгресот на МПС, се одржува втор круг на гласање на кој ќе се избира помеѓу
двајцата кандидати за Претседател на МПС со листа за: генерален секретар, заменик на
генералникот секретар и членови на претседателството на МПС кои во првиот круг
добиле најмногу гласови.
Доколку за избор на Претседател на МПС со листа за: генерален секретар,
заменик на генералникот секретар и членови на претседателството на МПС никој не го
освоил потребното мнозинство гласови, изборите се повторуваат најдоцна во рок од 6
месеци.
Избирачкиот одбор на Конгресот на МПС изготвува одлука за извршен избор на
Претседател на МПС и избор на генерален секретар, заменик на генералникот секретар
и членови на претседателството на МПС која е конечна.

4.2. Разрешување на Претседател на МПС
Член 26
Иницијатива за разрешување на Претседателот на МПС може да се поднесе
заради непочитување на статутарните и програмските определби на МПС, како и
непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС.
Иницијатива за разрешување на Претседателот на МПС, може да поднесат
најмалку 2/3 од членовите на Претседателството на МПС.
Иницијативата за разрешување на Претседателот на МПС се поднесува до
Претседателството на МПС и истата мора да биде исклучиво во писмена форма,
своерачно да е потпишана од сите кои што ја поддржуваат и во прилог на истата да има
фотокопии од членски карти на потписниците.
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Член 27
Откако до Претседателството на МПС ќе пристигне иницијатива за
разрешување на Претседателот на МПС, истата задолжително се проверува дали ги
исполнува условите од член 23 став 3 од овој Правилник и дали е статутарно основана.
Доколку истата ги исполнува условите од член 23 став 3 од овој Правилник ,
статутарно е основана и е поднесена од 2/3 од вкупниот број на членови на
Претседателството, се става на гласање и доколу за истата гласале ¾ од вкупниот број
членови на претседателството на МПС, Претседателството ќе донесе одлука за
свикување на Вонреден конгрес.
Доколку иницијативата е неоснована истата се отфрла со одлука на
Претседателството на МПС.

5. Начин, постапка и услови за именување и разрешување на Советник na
Претседателот на МПС и потпретседател на МПС
5.1 Именување на Советник на Претседателот на МПС

Член 28
Претседателот на МПС именува Советник од редот на истакнати
долгопгодишни членови на раководството на МПС.
5.2 Разрешување на Советник на Претседателот на МПС
Член 29
Претседателот на МПС може да го разреши Советникот во случај на
непочитување на статутарните и програмските определби на МПС, како и
непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС или по лично
барање на Советникот.

5.3. Именување на Советник на Претседателот на МПС на местото на
разрешениот Советник на Претседателот на МПС
Член 30
Претседателот на МПС по разрешувањето на Советникот на МПС има право
веднаш да именува нов Советник на Претседателот на МПС.
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6. Начин, постапка и услови за именување и разрешување на
потпретседател на МПС
6.1 Именување на потпретседател на МПС
Член 31
Претседателот на МПС именува еден или повеќе потпретседатели на МПС.

6.2 Разрешување на потпретседател на МПС
Член 32
Претседателот на МПС може да го разреши Потпретседателот на МПС во
случај на непочитување на статутарните и програмските определби на МПС, како и
непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС или по лично
барање на потпретседателот.

6.3 Именување на Потпретседател на МПС на местото на разрешениот
Потпретседател на МПС
Член 33
Претседателот на МПС по разрешувањето на Потпретседателотна МПС има
право веднаш да именува нов Потпретседател на МПС.
7. Начин, постапка и услови за именување и разрешување на Генерален

секретар на МПС и именување и разрешување на негов Заменик
7.1. Избор на Генерален секретар на МПС и негов Заменик
Член 34
Избор на Генерален секретар на МПС и негов Заменик се врши на Конгрес на
МПС од листата на кандидати предложена од страна на кандидатот за Претседател на
МПС.
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7.2. Разрешување на Генерален секретар на МПС и негов заменик
Член 35
Заради непочитување на статутарните и програмските определби на МПС, како
и непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС или по
лично барање, Генералниот секретар и/или неговиот заменик, може да биде разрешен
од страна на Централниот совет по претходно поднесен писмено образложен предлог
од страна на Претседателот на МПС.
Член 36
За да може Генерален секретар на МПС и/или неговиот заменик да биде
разрешен потребно е на седницата на Централниот совет на МПС да се присутни и
гласале најмалку 2/3 од вкупниот број членови со право на глас.
Против одлуката за извршено разрешување на Генерален секретар на МПС
и/или неговиот заменик, незадоволниот разрешен Генерален секретар на МПС и/или
има право на приговор до Комисијата за одлучување во втор степен по жалби и
приговори од членовите на МПС во рок од 3 дена од приемот на одлуката.
Комисијата за одлучување во втор степен по жалби и приговори од членовите
на МПС е должна во рок од 5 дена да донесе конечна одлука по поднесените
приговори од страна на незадоволниот разрешен Генерален секретар на МПС и/или
неговиот заменик.

7.3 Избор на нов Генерален секретар на МПС и/или негов заменик на
местото на разрешениот Генерален секретар на МПС и/или негов заменик
Член 37
По предлог на Претседателот на МПС, Централниот совет на МПС врши избор
на нов Генерален секретар на МПС и/или негов заменик.
За да може новиот Генерален секретар на МПС и/или неговиот заменик да биде
избрани потребно е на седницата на Централниот совет на МПС да се присутни и
гласале најмалку 2/3 од вкупниот број членови со право на глас.
8. Начин, постапка и услови за именување и разрешување на помошник на
генералниот секретар на МПС
8.1 Именување на помошник на генералниот секретар на МПС
Член 38
Генералниот секретар на МПС дава предлог за именување на помошник на
генералниот секретар на МПС,.
Претседателот на МПС носи одлука за именување на помошник на генералниот
секретар на МПС.
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8.2 Разрешување на помошник на генералниот секретар на МПС
Член 39
Помошникот на генералниот секретар на МПС може да биде разрешен, во
случај на непочитување на статутарните и програмските определби на МПС, како и
непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на МПС или по лично
барање.
Претседателот на МПС носи одлука за разрешување на помошник на
генералниот секретар на МПС
Во текот на својот мандат Генералниот секретар на МПС има право да даде
предлог за да разреши најмногу 2 помошници на генералниот секретар на МПС.

8.3 Именување на помошник на генералниот секретар на МПС на местото
на разрешениот помошник на генералниот секретар на МПС
Член 40
По разрешувањето на помошник на генералниот секретар на МПС, Генералниот
секретар на МПС има право веднаш до Претседателот на МПС да даде предлог за
именување на нов помошник на генералниот секретар на МПС.
Претседателот на МПС носи одлука за именување на нов помошник на
генералниот секретар на МПС.

9.Начин, постапка и услови за избор и разрешување на Претседател на
секција при МПС
9.1. Начин, постапка и услови за избор на Претседател на секција при МПС
Член 41
Избор на Претседател на секции во МПС се врши од страна на
Претседателството на МПС.
Кандидат за Претседател на секција на МПС (освен кандидат за Претседател на
Секција на млади на МПС) може да биде секој член на МПС од кој ги исполнува
следите услови:
- Да е член на МПС најмалку 10 години,
- најмалку 5 години да бил член во органите и телата на МПС,
- да не е член на друг синдикат
- и да има завршено високо образование односно VII/1 или 240 ЕКТС.
Кандидат за Претседател на секција на млади на МПС може да биде секој член
на МПС кој ги исполнува следите услови:
- Да е член на МПС најмалку 2 години и
- да не е член на друг синдикат.
Кандидатурата за Претседател на секција на МПС се доставува до Централната
изборна комисија на МПС, најдоцна во рок од 60 дена од денот на распишување на
избор.
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Кандидатурата треба да ги содржи најмалку следните податоци:
- име и презиме на кандидатот;
- биографија ;
- сопствена програма за активности во пишана форма во која се содржани неговите
развојни визии и конкретни мерки за работата на секцијата на МПС и
- листа со кандидати за: Заменик претседател и членови на претседателството на
секцијата на МПС со изјави за траење на членството во МПС.
Централната изборна комисија во рок од 5 дена е должна до Претседателот на
МПС да достави извештај за пристигнати кандидатури за Претседател на секција на
МПС.
По добивањето на извештајот, Претседателот на МПС го разгледува и
донесува одлука за утврдување на кадидати за претседател на секција на МПС.
Одлуката се доставува до сите кандидати за Претседател на секција на МПС.
Незадоволните кандидати имаат право на приговор до Комисијата на МПС која
одлучување по жалби и приговори во втор степен во рок од 48 часа од денот на
приемот на одлуката за исполнување на услови за избор на Претседател на секција на
МПС.
Комисијата на МПС која одлучување по жалби и приговори во втор степен е
должна во рок од 48 часа да донесе конечна одлука по поднесените приговори на
одлуката за исполнување на услови за избор на Претседател на секција на МПС од
страна на незадоволниот кандидат.
Конечната одлука на Комисијата на МПС која одлучување по жалби и
приговори во втор степен се доставува до Претседателството на МПС.
Претседателството на МПС со јавно гласање го избира Претседателот на
секцијата и листата со Заменик претседател и членови на претседателството на
секцијата при МПС.
Претседателството на МПС изготвува одлука за извршен избор на Претседател
на Секција при МПС, заменик претседател и членови на Претседателство на Секцијата
при МПС.
Одлуката на Претседателството на МПС е конечна.

9.2. Разрешување на Претседател, Заменик Претседател или член на
Претседателство на Секцијата на МПС
Член 42
Иницијатива за разрешување на Претседател, Заменик Претседател или член на
Претседателството на секција при МПС може да се поднесе заради непочитување на
статутарните и програмските определби на МПС, непочитување на Правилниците за
организирање и работа на секциите при МПС и нивните донесени заклучоци, ставови и
одлуки, како и непочитување или постапување спротивно на актите и одлуките на
МПС.
Иницијатива за разрешување на Претседател, Заменик Претседател и член на
Претседателството на секција при МПС, може да поднесе Претседателот на МПС.
Иницијативата за разрешување на Претседател, Заменик Претседател и член на
Претседателството на секција при МПС се поднесува до Претседателството на МПС и
истата мора да биде исклучиво во писмена форма.
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Член 43
Разрешувањето се врши со јавно гласање со кревање на рака, при што за
разрешен Претседател, Заменик Претседател или член на Претседателството на секција
при МПС се смета доколку за гласале мнозинство од вкупниот број на гласачи.
По завршувањето на постапката за разрешување се изготвува одлука за
извршено разрешување на Претседател, Заменик Претседател или член на
Претседателството на секција при МПС и истата во рок од 48 часа ја доставува
разрешениот.
Против одлуката за извршено разрешување на Претседател, Заменик
Претседател или член на Претседателството на секција при МПС, разрешениот има
право на приговор до Централната изборна комисија на МПС во рок од три дена од
приемот на одлуката.
Централната изборна комисија на МПС е должна во рок од 5 дена да донесе
конечна одлука по поднесениот приговор од страна разрешениот Претседател, Заменик
Претседател или член на Претседателството на секција при МПС.
Член 44
Централниот Совет или Претседателството на МПС ќе распишат нови избори за
Претседател на секција при МПС во рок од шест месеци од денот на правосилноста на
одлуката со која се разрешува Претседателот на секција при МПС, односно од денот на
стапување во сила на одлуката на Комисијата за одлучување во втор степен по жалби и
приговори од членовите на МПС, при што мандатот на новоизбраниот Претседател
трае до завршувањето на мандатот на членовите на Претседателството на МПС, а до
изборот на нов Претседател на секција при МПС, функцијата Претседател на секција
при МПС ќе биде извршувана од страна Заменик Претседателот на секцијата при
МПС.
Доколку од денот на донесување на одлуката со која се разрешува
Претседателот на секција при МПС, односно од денот на стапување во сила на
одлуката на Централната изборна комисија на МПС до денот кога требало да заврши
неговиот мандат преостанале 12 или помалку месеци, нема да се распишат нови
избори, а неговата функција ќе ја врши Заменик Претседателот на секцијата при МПС.

10. Избор и разрешување на претставник на ОО на МПС во собрание на
секција при МПС
Член 45
По предлог на Претседател на ОО на МПС, претставник на ОО на МПС во
собрание на секција при МПС се избира и разрешува на седница на синдикалниот
одбор на Советот.
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11. Начин, постапка и услови за избор и разрешување на претставник на
МПС во повисоките форми на синдикално здружување на национално ниво
Член 46
По претходно утврден број на преставници од страна на повисоките форми на
синдикално здружување на национално ниво, а по предлог на Претседателот на МПС,
Претседателството на МПС избира и разрешува свои преставници во истите.
Кандидат за претставник на МПС во повисоките форми на синдикално
здружување на национално ниво може да биде член на МПС кој е член најмалку 2
години и да не членува во друг синдикат.

12. Избор и разрешување на член на надзорен одбор, статутарна комисија и
комисијата за одлучување во втор степен по жалби и приговори од
членовите на МПС и негов заменик
Член 47
Членови на надзорен одбор, статутарна комисија и комисијата за одлучување во
втор степен по жалби и приговори од членовите на МПС на МПС и негов заменик се
избира на Конгрес на МПС.
Претседателството на МПС до Конгресот доставува предлог листа за избор на
членови на надзорен одбор, статутарна комисија и и комисијата за одлучување во втор
степен по жалби и приговори од членовите на МПС на МПС и нивни заменици.
Кандидати за член на надзорен одбор, статутарна комисија и и комисијата за
одлучување во втор степен по жалби и приговори од членовите на МПС на МПС и
нивни заменици може да биде секој кој е член на МПС најмалку 3 години и не е член
на друг синдикат.
Член 48
Иницијатива за разрешување на член на надзорен одбор и статутарна комисија
на МПС или негов заменик може да се поднесе заради непочитување на одредбите од
Статутот на МПС, како и неизвршување или неквалитетно извршување на статутарно
определените надлежности.
Иницијатива за разрешување на член на надзорен одбор и статутарна комисија
на МПС или негов заменик, може да поднесе Претседателтвото до Централниот совет
на МПС и истата мора да биде исклучиво во писмена форма.
Член 49
По разрешувањето на член на надзорен одбор, статутарна комисија и комисијата
за одлучување во втор степен по жалби и приговори од членовите на МПС на МПС и
нивни заменици, по предлог на Претседателството на МПС, Централниот совет врши
избор на нов член на надзорен одбор, статутарна комисија и и комисијата за
одлучување во втор степен по жалби и приговори од членовите на МПС на МПС и
нивни заменици.
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III. Преодни и завршни одредби
Член 50
Овој Правилник стапува на сила со денот на неговото донесување.
Со донесување на овој Правилник престануваат да важат сите претходно
донесени Правилници за Избори во МПС и нивни измени и дополнувања.

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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