
            НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ      СРБИЈЕ 

             *********************************************************** 
У складу са Статутом Независног полицијског синдиката Србије, (у даљем тексту НПСС ) Главни одбор на 

седници одржаној у Београду, дана 17.09.2011 године доноси : 

 

ПРАВИЛНИК  О  ПРАВНОЈ  ПОМОЋИ  ЧЛАНОВИМА  НПСС 

 

Члан 1. 

 

Члан НПСС остварује право на правну помоћ ако је члан синдиката најмање 1 месец, односно одбијањем 

чланарине најмање 1 месец. 

Право на правну помоћ остварује преко Синдикалне подружнице или у складу са договором Главног одбора 

НПСС. 

Члан 2. 

 

Члан НПСС остварује право на правну помоћ у случајевима када је дошло до судских спорова током обављања 

службене дужности, као и у случајевима када није био на дужности, а везује се за његов професионални рад. 

 

 

  

Члан 3. 

 

Члан НПСС остварује право на правну помоћ у пред-дисциплинским и дисциплинским поступцима. 

 

Члан 4. 

 

Члан НПСС остварује право на правну помоћ посредно и непосредно. 

 

Посредно се сматра директним учешћем браниоца који је ангажован од стране НПСС пред дисциплинским и 

судским органима. 

 

Непосредно се сматра давањем савета браниоца који је ангажован од стране НПСС. 

 

 

Члан 5. 

 

Члан НПСС НЕ остварује право на правну помоћ у случајевима када се терети због кривичног дела и када 

постоје докази да је извршио кривично дело које се гони по службеној дужности, осим у случајевима када постоји сумња 

у валидност доказа, као и у тзв. првом налету када му се узима изјава у вези извршеног кривичног дела. 

Члан 6. 

 

У случају да два или више чланова, са супротним интересима поводом исте правне ствари, поднесу захтев за 

правну помоћ а Главни одбор  НПСС процени да су сви захтеви подједнако или приближно једнако основани правна 

помоћ неће бити додељена никоме, због поштовања принципа равноправности. 

За посебне случајеве који су у оквиру наведенога у члану 5 овога Правилника члан НПСС је дужан да достави 

писмени захтев Главном одбору НПСС, уз образложење захтева.   

Уколико Главни одбор НПСС писани захтев оцени оправданим члан НПСС може остварити правну помоћ. 

Приликом додељивања правне помоћи на темељу ставa 1. овога члана, Главни одбор НПСС мора затражити 

мишљење правног заступника НПСС. 

 

Члан 7. 

 

Одредбе овога правилника ступају на снагу његовим усвајањем на седници Главног одбора НПСС.                                  

                                                                                                                  Председник  НПСС 

        __________________ 

                      Момчило Видојевић 


