Члан Клуба ИПА пријатеља може бити сваки пунолетни грађанин Републике Србије као и
страни држављанин који је својим активниостима допринео или се сматра да ће надпросечно
допринети побољшању угледа ИПА Регије у јавности, као и да ће унапредити углед
полицијске професије уопште.
-Члан Клуба ИПА пријатеља не мора да има пребивалиште на подручју ИПА Регије где је
изабран за члана.
Члан Клуба пријатеља може бити у само једној Регији у ИПА Секцији Србија. Регије су у
обавези да провере да ли је кандидат за члан Клуба ИПА пријатеља члан неке друге Регије.
Члан Клуба ИПА пријатеља не може бити лице против кога је покренут или се води
поступак за Кривична дела која се гоне по службеној дужности, лица осуђена
правоснажном пресудом Суда.
Члан 4.
Предлог за пријем у чланство Клуба ИПА може поднети сваки члан Извршног савета , члан
ИПА, члан Клуба ИПА пријатеља радник или руководилац организационе јединица
Министарства унутрашњих послова .
-За чланство у Клубу ИПА обавезна је препорука коју на приступници потписује предлагач.
Пристипница је саставни део овог правилника и налази се у прилогу.
У изузетним случајевима приступницу може потписати и председик Регије и то ако се ради о
лицу од посебне важности где лично гарантује за пријем и да је том лицу уручена чланска
карта.
ИПА Регија воде евиденцију о чланству (приступнице ИПА Клуба , списак чланова Клуба
пријатеља Регије) .
-Члановима Клуба ИПА пријатеља који дају изузетан допринос у раду Регије издаје се
Захвалница, Плакета или посебна Повељеа о чланству у Клуба ИПА пријатеља.
Члан 5.
ОРГАНИ КЛУБА ПРИЈАТЕЉА
У Клуб ИПА пријатеља може се именовати председника Клуба из редова чланства Клуба
пријателја или чланства Регије .
Председника Клуба ИПА пријатеља именује и разрешава Извршни савет Регије .
Председник Клуба је почасна добровољна функција, координира радом ИПА Клуба а
директно је одговаоран Извршном савету Регије коме на захтев подноси Извештај о раду .
Председник Клуба је дужан да:
-координира чланосвом у Клубу и најмање једном годишње одржава свечану церемонију за
чланове Клуба;
-по потреби организује састанак са члановима Клуба пријатеља;
-промовише Клуб у јавности;
-може да предложи врсту награде за чланове који дају допринос у раду Регије;
-поднесе годишњи Извештај о раду Клуба Извршном савету Регије.

Регије нису у обавези да именују председника Клуба ИПА пријатеља.
У Регији која није именовала председника Клуба истим руководи Председник Извршног
савета или члан кога он овласти.
Члан 6.
ИЗГЛЕД И ОПИС ЧЛАНСКЕ КАРТЕ
-Члану клуба пријатеља издаје се чланска картица са фотографијом са роком важења до
краја календарске године. Приликом издавања нове чланске карте чланови су дужни да
чланску карту од предходне врате Извршном савету Регије на поништење.
Чланска карица Клуба пријатеља је димензије 92 милиметара х 52 милиметара. Правоугаоног
је облика. Предња страна чланске карте Клуба пријатеља саджи у основи као заштиту
artbrush линије (Pods, Net, Muscle Fiber, Lace, DNA, Curved Line i Barb wire), у гоњој и доњој
трећини картице, као и натпис сребрне боје ''IPA SECTION SERBIA – FRIEND CLUB MEMBER''
на енглеском језику, испод горње трћине и изнад доње трећине заштите урађене у artbrush
линијама.По средини, у левој трећини картице, као заштита се налази амблем ИПА,
идентичне боје као основа позадине картице.На предњој страни, у горњој трећини картице,
преко напред наведене позадине, налази се испиран наслов ''IPA, INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION'' на енглеском језику, у чијем је наставку текст ''Valid thru'' на енглеском језику
и година важења картице. Текст ''Valid thru'' на енглеском језику и година важења картице се
могу заменити и текстом ''Нonorary мember'' за чланове којима се за сваку наредну годину
аутоматски продужава чланство. Испод наведеног наслова исписан је текст ''SECTION SERBIA
– REGION __________'', на енглеском језику, у чијем се наставку дописује назив ИПА Регије.
На предњој страни картице, у левој трећини, преко основе, налази се амблем ИПА, коме је у
циљу зашите картице, уместо жуте боје која је у основи ИПА амблема, постављена сребрна
боја (сребрна боја се може заменити и жутом бојом основном бојом ИПА знака ). У наставку
гоњег дела амблема ИПА, налази се исписан текст ''мембер но'', испод ког је у двередној
осмокракој звезди сребрне боје, елипсастог облика, уписан редни број члана. Испод ИПА
амблема, налази се на енлегском језику исписан назив PRESIDENT OD REGION, у чијем се
наставку уписује име Регије, док се у другом реду уписује презиме и име Председника регије
и скраћеница својеручног потписа H.S.
На предњој страни у десној трећини картице, одмах испод натписа године важења картице,
налази се оквир за фотографију члана клуба пријатеља у димензији 3,5 х 2,5 цм, испод које је
уписује презиме и име члана Клуба пријатеља, док се у другом и трећем реду налази текст на
енглеском језику ''IPA FRIEND CLUB MEMBER''. Леви угао оквира за фотографију, покривен је
једном осмином са знаком ИПА, који је због заштите урађен сребрном бојом, те уметнута
фотографија добија изглед печатиране фотографије.
Задња страна чланске карте садржи у левој осмини картице трбојку, тј. врвену, плаву и белу
траку које се завршавају у доњем делу са бар кодом из ког се скенирањем учитава интернет
страница ИПА Србије. У наставку се налази обрис у виду линије мапе Репбулике Србије, где је
испод мапе на енглеском језику исписан текст ''This ID Card is a property of IPA Section Serbia. It
can ber used for promotional purpuses only. Any use of this card outside the purpose of promotion
will be sanctioned'', што у преводу значи да је ова чланска карта власништво ИПА Секције
Србије, да се може користити само у промотивне сврхе и да ће било каква употреба наведене
картице ван сврхе промоције бити санкционисано.
На задњој страни картице, у десној трећини, налази се на енглеском језику умањеног
формата слова исписан текст ''''IPA SECTION SERBIA – FRIEND CLUB MEMBER'' у 33 реда.
Картица Клуба ИПА пријатеља исписана је на енглесном језику.

Картица члана Клуба ИПА пријатеља је једнобразна у свим Регијама Секције Србија ,
мења се само назив Регије као име и презиме председника Регије.
Боју, садржину текстова и начин заштите чланске карте, може променити само Извршни
савет изменама и допунама овог Правилника.
Члан .7
ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА КЛУБА ИПА ПРИЈАТЕЉА

Ималац (члан) је дужан и у обавези да:
1. Користи чланску карту Клуба у складу са овим Правилником, Законом о удружењима и
другим позитивно-правним прописима у Републици Србији и земљама чланицама ИПА;
2. Потпише приступницу у циљу потврђивања садржаја овог Правилника;
3. Употреба чланске карте Клуба је дозвољена само у промотивне сврхе;
4. Ималац чланске карте је дужан је да чува чланску карту а строго се забрањује давање
чланске карте другом лицу ;
5. Чланска карта не служи за легитимисање пред овлашћеним службеним лицима који
имају овлашћења да врше провере и утврђивање идентитета грађана, она има промотивни
карактер.
-Члан Клуба који на било који начин злупотреби чланску карту Извршни савет ће одлучивати
о његовом искључењу из чланства на основу материјалних доказа и информација везаних
за евентуалну злоупотребу исте.
У случају искључивања из чланства или губитка чланске карте , чланска карта се објављује
неважећом.
-Чланска карта се у случају смрти лица или престанка чланства враћа Регији–Удружењу, јер
не представља трајно власништво, а у Удружењу се чува до уништења.
-Члан Клуба који изгуби чланску карту подноси Изјаву о губитку а Извршни савет одлучује
да ли се члану продужава чланство а након тога издаје му се дупликат са наплатом
економских трошкова штампе а изгубљена чланска карта се објављује неважећом.
Члан 8.
ОБЕЛЕЖЈА И ОЗНАКЕ КЛУБА ИПА ПРИЈАТЕЉА
1.Значка клуба пријатеља – члану Куба ИПА пријатеља може се издати обележје Клуба
пријатеља значка у кожној футроли која је сразмерно мања од значке коју задужује редовни
члан ИПА Секције Србија.
Испод значке обавезан је натпис “ IPA FRIEND“ на алуминијумској плочици , којом се јасно
назначава да је члан у Клубу пријатеља.
2.Застава Клуба ИПА пријатеља-идентична је застави ИПА Организације која садржи лиго
ИПА организације . Застава Клуба ИПА пријатеља испод логотип ИПА мора да садржи
обавезан натпис: Клуб ИПА Пријатеља Регије ___________ ( назив Регије) . Застава може
бити на српском и енглеском језику.
3. Налепница за путничко моторно возило- налепница Клуба ИПА пријатеља мора да
садржи лого ИПА организације, текућу годину за коју се издаје и обавезан натпис “ IPA
FRIEND“ испод логоа како би се истакла припадност Клубу ИПА пријатеља.

