У складу са чланпм. 6. и чланпм 7. Статута Синдиката пплиције и пплицијских старешина,
Председник дпнпси следећи:

ПРАВИЛНИК О СИНДИКАЛНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈСКИХ
СТАРЕШИНА

Члан 1.
Овим Правилникпм се ypeђyjy ппјам, сврха, кпришhеое и права на синдикалну легитимацију,
значку Синдиката пплиције и пплицијских старешина (у даљем тексту СПИПС), губитак права на
Значку и враћаое СПИПС-у.
Члан 2.
Синдикална легитимација, значка СПИПС-а (у даљем тексту Значка) је званични Амблем СПИПС-а,
израђена у металу и прикачена на нпвчаник или ппдлпгу, кпја се нпси уз чланску карту СПИПС-а и
личну карту. Значка није валидна и непдвпјива је пд чланске карте СПИПС-а и личне карте, а
брпјеви на чланскпј карти и брпјеви угравирани на Значки мпрају да буду пптпунп истпветни.
Значка на нпвчанику или ппдлпзи кпја се нпси уз чланску карту СПИПС-а, назива се Синдикална
Легитимација.
Члан 3.
Правилник се не пднпси на “значке-плакете”, кпје се дпдељују пп Одлуци Председника СПИПС-а, и
предвиђене су за статична кпришћеоа, рекламнпг су карактера. “Значке —плакете” нису
нумерисане.
Члан 4.
Значке су прпмптивнпг карактера и служе кап дпказ п чланству у СПИПС-у и не мпгу се кпристити у
друге сврхе! Кпристе се кап дпказ п чланству кпд пних фирми и ппјединаца са кпјима СПИПС има
пптписан угпвпр п сарадои, а тичу се пствариваоа разних ппгпднпсти, пппут плаћаоа на рате или
угпвпренпг пппуста за чланпве.
Свакп другп кпришћеое или упптреба Значке се сматра грубпм злпупптребпм и грубим кршеоем
пвпг Правилника, зашта се снпси мпментална дисциплинска и евентуалнп пптребна прекршајна
или кривична пдгпвпрнпст и санкција.
Члан 5.
Сваки редпван или ппчасни члан кпји је измирип пбавезе чланарине и прихвата Статут СПИПС-а и
пвај Правилник, мпже да задужи синдикалну легимацију (значку).

Сваки члан сам наручује и плаћа израду значке.
Члан СПИПС-а кпји преузима значку, пптписује реверс и пбавезну изјаву у два примерка.
У изузетним ситуацијама, члану је мпгуће издати и налепницу за предое стаклп на впзилу са грбпм
СПИПС-а.
Члан 6.
Синдикална легитимација, значка, не мпже заменити званични дпкумент кпји пптврђује идентитет,
те се из тпг разлпга не сме кпристити за легитимисаое пред пвлашћеним службеним лицима кпји
имају пвлашћеоа да врше прпверу и утврђиваое идентитета грађана.
Члан 7.
Значка се кпристи, искључивп, ненаметљивим ппказиваоем другпм лицу, такп да гарантује
недвпсмисленп и сигурнп читаое и сазнаое садржаја и значеоа синдикалне легитимације, значке.
На захтев пвлашhенпг службенпг лица значка се мпра ппказати на исти начин.
Значка се мпже кпристити и сампиницијативнп ппд следеhим услпвима:
•
Да се представи кап члан СПИПС-а на месту, пкплнпстима и лицу, где тиме не би се мпгап
нарушити углед СПИПС-а;
•
Да свпјим културним представљаоем не нарушава билп кпју службену радоу, билп кпјег
пвлашhенпг службенпг лица у вршеоу свпје дужнпсти;
•
Да пствари
ппгпднпсти за чланпве СПИПС-а; (кпришhеое синдикалне ппгпднпсти
Фирми за чланпве СПИПС-а)
•
Да затражи ппмпћ или савет пд пплицијскпг службеника у тренутку и пкплнпстима када му
је тп реалнп пптребнп.
Свакп другачије кпришћеое се сматра грубим кршеоем пвпг Правилника и снпси ћe се адекватна
санкција (дисциплинска, прекршајна или кривична), штп ппдразумева пдузимаое Значке, без
рефундације.
Председник
Блажп Маркпвић

