
                                                              Република Македонија

 Независен Синдикат на Полицијата

Врз  основа  на  член  11  став  4  од  Статутот  на  Независниот  Синдикат  на  
Полицијата,  Собранието  на  НСП  на  седница  одржана  на  17.12.2016  година  го  
донесе следниот

Правилник за прогласување на

 почесен член на НСП

I.Општи одредби

Член 1

       Со овој Правилник се утврдуваат критериумите за избор на почесни членови на 
Независниот Синдикат на Полицијата (во натамошниот текст: НСП), како и правата и 
обврските на почесните членови.

                                                                                     Член 2

Почесен  член  може  да  стане  поединец  кој  со  своето  залагање  придонел  за 
развојот и унапредување на целите и програмата на НСП.

         Почесен  член во НСП може да се  одобри на член на НСП, на граѓански лица 
-државјани  на  Република  Македонија  и  на  странски  државјани,  кои  со  своето 
делување посебно придонеле за развојот на НСП.

                                                                                   Член 3

        Иницијатива за  Почесен  член на НСП  предлага  претседателот  на  НСП или 
претседателите на основните синдикални организации и подружници. 

            Иницијатива за Почесен член на НСП можат да дадат најмалку 30 членови на 
НСП која ја доставуваат до претседателот на НСП. Иницијативата претседателот на 
НСП е должен да ја стави на дневен ред веднаш по првото редовно или вонредно 
собрание на НСП.                              

                                                                                Член 4

        Иницијативата  за избор на Почесен член на НСП, собранието ја донесува со 
мнозинство на гласови, а доколку  постои еднаков број на гласови, пресуден е гласот 
на Претседателот на НСП.
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                                                                                 Член 5

На почесниот член претседателот  на  НСП му доделува признание на почесен 
член на НСП.

Графичките решенија на признанието на почесен член на НСП се утврдени со 
посебна одлука донесена од Собранието на НСП.

 

                              II.  Права и должности на почесниот член на НСП  

                                                                  Член 6

        Собранието на НСП му дава право на почесниот член на:

• посебно внимание и место на собирите на НСП, 

• ослободување од плаќање членарина доколку плаќа,

• избор во тела на управување на НСП без право на глас и

• други права со одлука на Собранието на НСП.

- 

                                                                Член 7

Должности на почесниот член на НСП се:

• да се ангажира и работи на унапредување на НСП, 

• да лобира за интересите на НСП и неговите членови во земјата и странство и 

• да го  чува угледот на НСП.

                             III.Одземање   на статутот Почесен член на НСП  

                                                                 Член 8

           Статусот на Почесен член во НСП престанува:

• со исклучување поради кршење на Статутот и другите правила на НСП  или 

• поради неетичко однесување и нанесување штета на угледото на НСП.
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                                                                                 Член 9 

        Одлуката за исклучување на Почесниот член на НСП се носи на Собранието на 
НСП. Членот кој е исклучен  мора за тоа писмено да биде известен  најкасно во рок од 
30 дена од денот на донесување на одлуката.

      Со таквата одлука, повелбата за почесно членство во НСП станува неважечка, а 
носителот на повелбата истата по правило треба да ја врати во архивата на НСП.

IV. З  авршни одредби  

                                                                                Член 10

            Овој Правилник стапува во сила со денот на негово усвојување на седница на 
Собранието на НСП.

 Доставено до:

 Архива

 Претседатели на основни организации и подружници

Број ___________

      17.12.2016 год.                  Претседател на НСП

          Скопје         М.П                  Гоце Делчев Тодев

        ___________________

      ( потпис )  
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