
ПРАВИЛНИК
о начину и условима

пружања правне помоћи



Полазећи од одредбе чл. 9. ст. 1. тач. 3. Статута Полицијског синдиката Србије, која
прописује да члан синдиката има право да добије правну помоћ и заштиту, Управни одбор
Полицијског сидиката Србије, на основу чл. 20. ст. 1. тач. 6. Статута, на одржаној
седници дана 20.11.2022. године, доноси следећи

ПРАВИЛНИК

о начину и условима пружања правне помоћи

Члан 1.

Правилником се прописују услови и начин остваривања правне помоћи у поступцима пред
послодавцем, а у вези заштите права и обавеза која произлазе из радног односа чланова
синдиката.

Овим правилником прописује се и начин остваривања правне помоћи и у кривичним,
прекршајним и другим поступцима пред надлежним судовима и другим државним
органима, у случају да су поступци у непосредној вези са радом, или произлазе из догађаја
на раду.

Предмет регулисања правилника су и услови коришћења правне помоћи за заштиту и
остваривање других права чланова синдиката.

Члан 2.

Члан Полицијског синдиката Србије може остварити право на правну помоћ и заштиту
ако:

1) је у временском периоду у трајању од најмање месец дана члан синдиката и да за то
време има плаћену једну месечну синдикалну чланарину;

2) да је дисциплински или други поступак, ближе описан у чл. 3. Правилника,
покренут због примене полицијских овлашћења, односно чињења или нечиња у
вези обављања службених радњи, односно у вези догађаја на раду или у вези са
радом и

3) да је благовремено поднео захтев у писаној форми председнику Синдикалне групе
чији је члан.



Члан 3.

Поступци, у којима се пружа правна помоћ члану синдиката, су следећи:

1) Дисциплински поступак који се води против запосленог пред надлежном
организационом јединицом Министарства унутрашњих послова, односно подручне
управе;

2) Управни поступак који се води пред послодавцем, или другим државним органом, а
у вези остваривања права и обавеза из радног односа у Министарству унутрашњих
послова;

3) Кривични поступак (тужилачки део поступка/истрага и предистрага, судски део
поступка, као и поступак по правном леку), који је покренут против члана
синдиката, за радње чињења или нечиња у вези примене полицијских овлашћења,
под условима из чл. 4. Правилника;

4) Прекршајни поступак, који је покренут против члана синдиката, за радње чињења
или нечињења, у вези примене полицијских овлашћења, односно догађаја на раду
или у вези са радом, под условима из чл. 4. Правилника;

5) Кривични и прекршајни поступак, у којима се члан синдиката појављује у својству
оштећеног, а који су последица обављања полицијских послова;

6) Парнични и ванпарнични поступци, који су настали као последица нарушавања или
ограничавања права из радног односа, након добијања сагласности од стране органа
из чл. 6. Правилника.

Члан Полицијског синдиката Србије ужива и право на правни савет у вези поступака из ст.
1. тач. 1-6.

Члан 4.

У случајевима покретања кривичног или прекршајног поступка, за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности, а у којима се члан синдиката појављује у
својству окривљеног, правна помоћ се обезбеђује након добијања сагласности од стране
Управног одбора Полицијског синдиката Србије, уз обавезне консултације за
председником синдикалне групе чији је запослени члан и пружаоцима правне помоћи.



Члан 5.

Правна помоћ подразумева учешће адвоката, у својству пуномоћника или браниоца, а чини
је:

1) заступање на расправама/претресима у поступцима пред државним органима или
судовима,

2) састављање захтева, молби, приговора, жалби и других поднесака и
3) друге радње адвоката које произлазе из Закона о адвокатури, статута коморе и

Кодекса професионалне етике адвоката.
4) Правна помоћ подразумева и давање правних савета.

Члан 6.

Захтев за пружање правне помоћи подноси се у писаној форми председнику надлежне
Синдикалне групе.

Захтев из ст. 1. чини саставни део Правилника и представља његов Прилог бр. 1.

Председник Синдикалне групе чији је запослени члан, дужан је да о захтеву одлучи у року
од 48 сати од тренутка пријема захтева, а након консултације са правним заступником који
је надлежан за дату синдикалну групу.

Члан Полицијског синдиката Србије је у обавези да благовремено поднесе захтев за
остваривање права на правну помоћ и заштиту, у складу са Правилником.

Члан 7.

У случају одбијања захтева, председник Синдикалне групе дужан је да о томе обавести
члана у писаној форми, на посебном обрасцу, те га у одлуци поучи да се може приговором
обратити Управном одбору Полицијског синдиката Србије.

Образац одлуке из ст. 1. чини саставни део Правилника у виду Прилога бр. 2.

Приговор из става 1. може се поднети Управном одбору Полицијског синдиката Србије у
року од три дана од дана пријема писане одлуке о одбијању захтева.



Приговор се доставља непосредно или шаље препорученом пошиљком на адресу Зелени
венац бр. 2/1, 11000 Београд, или на e-mail: policijskisindikatsrbije@gmail.com

О приговору се одлучује у року од 5 дана од дана пријема.

Члан 8.

У случају да су испуњени услови за обезбеђивање правне помоћи члану синдиката,
трошкови ангажовања адвоката падају на терет новчаних средстава Полицијског синдиката
Србије.

Члан 9.

Члан Полицијског синдиката Србије може остварити право на правну помоћ, у друге
сврхе, са адвокатима са којима је синдикат закључио Уговоре о континуираном пружању
правне помоћи, под повлашћеним условима.

Услови под којима се пружа правна помоћ, договарају се уговором између адвоката и
клијента, а у вези с наведеним, члану синдиката се омогућава да у току трајања поступка
плаћа награду и накнаду у висини од 50% Адвокатске тарифе, док се преостали износ
трошкова наплаћује по окончању поступка, и у складу са постигнутим договором.

У случајевима из става 1. и 2. адвокат може наплатити награду и накнаду трошкова
вођених поступака и предузетих правних радњи, без гаранција Полицијског синдиката
Србије за предузете радње.

Члан 10.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

У Београду 22.децембра  2022.године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Полицијског синдиката Србије

Вељко Мијаиловић

mailto:policijskisindikatsrbije@gmail.com



