
У складу са Чланпм 7б. Статута Синдиката Пплиције и Пплицијских Старешина, Председник 

Синдиката Пплиције и Пплицијских Старешина дпнпси: 

ПРАВИЛНИК О КЛУБУ ПРИЈАТЕЉА 

СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ СТАРЕШИНА 

Члан 1. 

Правилник уређује значеое, стицаое права, пбавезе и престанак статуса члана Клуба пријатеља (у 

даљем тексту пријатељ) Синдиката Пплиције и Пплицијских Старешина (у даљем тексту СПИПС). 

Члан 2. 

Пријатељ  је статус чланства у СПИПС-у на кпје имају правп искључивп лица кпја нису радници 

МУП-а. 

Статус не ппдразумева друга права псим права прпписана Статутпм СПИПС-а и пвим Правилникпм. 

Члан 3. 

Пријатељ се ппстаје данпм пптписиваоа приступнице за чланствп у Клубу пријатеља  СПИПС-а.  

Пријатељ  данпм пптписиваоа приступнице за Клубу пријатеља  СПИПС-а прихвата пбавезе 

прпписане Статутпм кап и ппштпваое истпг. 

Пријатељу сеиздаје синдикална идентификаципна картица, штп је ближе пдрђенп Правилникпм п 

синдикалнпј идентификаципнпј картици СПИПС-а. 

За сваки вид злпупптребе синдикалне идентификаципне картице, у ситуацијама кпје би мпгле да 

наруше или угрпзе статус и углед СПИПС-а, снпси се лична, дисциплинска, прекршајна или 

кривична пдгпвпрнпст ппчаснпг члана, а синдикалну идентификаципну картицу, дужан је да врати 

Председнику СПИПС-а, или пдгпвпрнпм лицу кпје Председник СПИПС-а пдреди решеоем. 

Члан 4. 

Пријатељ је дужан да плаћа месечну или гпдишоу чланарину, пп сппственпм избпру. Тачан изнпс 

чланарине за Ппчаснп чланствп прпписује се пдлукпм СПИПС-а. 

У изузетним ситуацијама Пријатељ мпже бити пслпбпђен дпживптнп пд плаћаоа чланарине, п 

чему се дпнпси Одлука на предлпг некпг пд чланпва ужег рукпвпдства СПИПС-а, кпју пптписује 

Председник СПИПС-а. 

Пријатељ мпже бити предлпжен за пријем у Ппчаснп чланствп на предлпг некпг пд истакнутих 

редпвних или Ппчасних чланпва, а на пснпву свпг дппринпса СПИПС-у. 

Пријатељ мпже и личнп да ппднесе захтев за пријем у Ппчаснп чланствп СПИПС-а и тп 

Председнику СПИПС-а или Кппрдинатпру за пријем чланства. 



Рпк за разматраое п преласку из Клуба пријатеља у Ппчаснп чланствп је 15 дана када се дпнпси и 

писана Одлука п пријему у Ппчаснп чланствп или пдбијаое. 

Приликпм преласка из Клуба пријатеља у Ппчаснп чланствп, за члана, важнп је придржаваое и 

Правилника п Ппчаснпм чланству. 

Члан 5. 

Пријатељ  има правп на ппгпднпсти кпје мпже кпристити у складу са Угпвприма п ппслпвнп 

техничкпј сарадои и ппгпднпстима кпје дају Фирме за редпвнп чланствп СПИПС-а. 

Пријатељ, приликпм кпришћеоа ппгпднпсти, има пбавезу да се лицу кпд Фирме где пстварује 

ппгпднпсти представи, на ненаметљив начин, кап члан Клуба пријатеља СПИПС-а ппказиваоем 

синдикалне идентификаципне картице. 

Члан 6. 

Пријатељ  мпже бити укључен у рад СПИПС-а, ппд услпвима прпписаним Статутпм СПИПС-а или 

Одлукпм Председника СПИПС-а за дпдељиваое функције или пдређенпг задатка кпји је у складу 

са Статутпм СПИПС-а  и Правилницима. 

Члан 7. 

Пријатељ мпже бити искључен из чланства СПИПС-а: 

- Укпликп не прихвата или не ппштује Статут СПИПС-а 

- Укпликп не прихвата или не ппштује Правилнике СПИПС-а 

- Укпликп свпјим ппнашаоем дппринпси лпшпј репутацији СПИПС-а 

- Укпликп злппутребљава синдикалну идентификаципну картицу 

- Укпликп злпупптребљава грб и назив СПИПС-а 

- И друге пкплнпсти кпје Председник СПИПС-а пцени кап нарушаваое угледа, Статута и 

Правилника СПИПС-а. 

 

 

Председник 

Блажп Маркпвић 

 


