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Skupština Regionalnog Kluba IPA Šibensko-kninska na svojoj sjednici održanoj dana 08.02.2022 godine, na 
prijedlog Upravnog odbora Kluba, nakon provedene rasprave, temeljem članka 53 stavak 2 i članka 29 stavak 

1 točka 3 Statuta Kluba donosi 
 

PRAVILNIK O NAČINU PREDLAGANJA, IZVEDBI I 
FINANCIRANJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI REGIONALNOG 

KLUBA 
 
 
 

DOSTAVA PRIJEDLOGA I DALJNJI POSTUPAK 
Članak 1 

 
(1) Ovim pravilnikom se regulira način predlaganja organizacije sportskih aktivnosti u Regionalnom klubu, 
predlaganja sudjelovanja u sportskim aktivnostima koji organiziraju drugi IPA Klubovi iz RH ali i inozemstva kao 
i druge organizacije ili osobe na čijim aktivnostima bi bio interes za sudjelovanjem. 
 

Članak 2 
 
(1) Neovisno o Pravilniku o putnim troškovima ovim se Pravilnikom propisuje koje troškove snosi Regionalni 
Klub za organizaciju ili sudjelovanje na sportskoj manifestaciji, te način financiranja sportskih aktivnosti. 
 

Članak 3 
 
(1) Prijedlog organizacije sportskih aktivnosti Regionalnog kluba može Upravnom odboru Kluba, isključivo 
pisanim putem, podnijeti svaki član Regionalnog kluba, voditelji sportskih sekcija te članovi Tijela Kluba. 
 
(2) Prijedlog sudjelovanja na sportskim aktivnostima drugih Klubova ili organizacija podnose isključivo pisanim 
putem voditelji sportskih sekcija te članovi Tijela Kluba. 
 

Članak 4 
 
(1) Prijedlog organizacije sportske aktivnosti Kluba mora sadržavati: 
 - Vrsta aktivnosti s opisom 
 - Procjenu troškova organizacije ukupno i po stavkama 
 - Način financiranja manifestacije 
(2) Prijedlog sudjelovanja na sportskoj manifestaciji mora sadržavati: 
 - Vrsta aktivnosti s kratkim opisom 
 - Popis sudionika koji bi sudjelovali na aktivnosti 
 - Procjenu troškova sudjelovanja na manifestaciji ukupno i po stavkama 
 - Način financiranja  
 - Poziv za sudjelovanje dostavljen od organizatora 

 
Članak 5 

 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION                                                                    

 
HRVATSKA SEKCIJA 

REGIONALNI KLUB IPA ŠIBENSKO-KNINSKA 
V. Škorpika 5, 22000 Šibenik, • www.ipasibenik.hr • sibenik@ipa.hr • OIB: 05974892471 • mb: 01702688 • IBAN: HR3723900011199003886 

 

(1) Predlagatelj aktivnosti podatke iz članka 4 dužan je dostaviti potpredsjedniku Kluba zaduženom za sportske 
aktivnosti na postupanje i suglasnost te članovima Upravnog odbora na znanje. 
(2) Potpredsjednik za sportske aktivnosti po zaprimanju prijedloga aktivnosti dužan je u roku od 15 dana 
predlagatelju te članovima Upravnog odbora dostaviti svoje mišljenje o predloženoj aktivnosti.  
(3) Po zaprimanju kompletiranog prijedloga sa mišljenjem potpredsjednika za sportske aktivnosti Upravni odbor 
donosi odluku o provođenju ili ne provođenju predložene sportske aktivnosti o čemu izvješćuje i predlagatelja 
aktivnosti sukladno članku 9 ovog Pravilnika. 
(4) U slučaju hitnosti zbog kratkog roka odluku o provođenju ili ne provođenju aktivnosti donosi Predsjednik 
Kluba o čemu pismeno izvješćuje sve članove Upravnog odbora te predlagatelja, a o čemu će se naknadno 
očitovati Upravni odbor na svojoj slijedećoj sjednici te evidentirati svoje mišljenje kroz zapisnik sa sjednice. 

 
Članak 6 

 
(1) Postupak predlaganja aktivnosti iz članka 3,4 i 5 ovog Pravilnika mora se provoditi prilikom predlaganja 
aktivnosti za godišnje planove rada Kluba te financijske planove te biti dostavljeni najkasnije do 01.listopada 
tekuće godine odnosno prije donošenja prijedloga Plana rada Kluba i Financijskog plana Kluba za narednu 
godinu. 
(2) Odluku o uvrštenju ili odbijanju aktivnosti donosi Upravni odbor na sjednici kada se odlučuje o planovima 
rada i financijama za narednu godinu te se ista evidentira kroz zapisnik sa sjednice. 
(3) Pojedine predložene i usvojene sportske aktivnosti iz Plana rada i financijskog plana za narednu godinu za 
koje Upravni odbor Kluba procjeni da su od velikog interesa kako za Klub tako i za Sekciju Hrvatska mogu se 
predložiti za Plan rada i financijski plan Hrvatske sekcije te od iste zatražiti i materijalno-financijska potpora za 
provođenje aktivnosti sukladno Pravilniku sekcije. 

 
Članak 7 

 
(1) Za svaku sportsku aktivnost koja je predložena kao organizacija našeg Kluba te usvojena od strane Upravnog 
odbora ili Predsjednika Kluba imenovani voditelj manifestacije dužan je napraviti Plan provođenja aktivnosti sa 
jasnim opisom cijele aktivnosti te zadaćama koje se moraju provesti te tko je za što zadužen te ga dostaviti svim 
članovima Upravnog odbora. 
(2) Po završetku manifestacije voditelj manifestacije dostavlja detaljno izvješće o provedenoj manifestaciji sa 
specifikacijom svih nastalih troškova potpredsjedniku za sportske aktivnosti, a potpredsjednik izvješćuje 
Upravni odbor dostavom predmetnog izvješća. 
(3) Osim potpredsjedniku za sportske aktivnosti voditelj manifestacije dostavlja izvješće zajedno sa svim 
računima rizničaru radi pravdanja nastalih troškova. 

 
FINANCIRANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI 

 
Članak 8 

 
(1) Financiranje svih sportskih aktivnosti mora se provoditi sukladno pozitivnim propisima RH kojima je 
regulirano poslovanje neprofitnih organizacija te Statutu i Pravilnicima Kluba koji reguliraju financijsko 
poslovanje Kluba i način prikupljanja donacija. 
 
(2) Odlazak na aktivnosti vezane za sport financirat će se: 
 - donacijama, subvencijama, sponzorstvima 
 - sredstvima Kluba ako nema dovoljno uplaćenih donacija, a sukladno raspoloživim novčanim 
  sredstvima  
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 - Dobrovoljnim uplatama članova u iznosu od 1/3 do 1/2 predviđenih troškova ako je ukupni 
  iznos predviđenog troška iznad 10.000.00 kn, a sukladno preporuci predlagatelja i/ili odluci 
  Upravnog odbora ili Predsjednika Kluba 
 - Dobrovoljnim uplatama članova ako je ukupni iznos predviđenog troška ispod 10.000.00 kn a 
  sukladno prijedlogu predlagatelja i/ili odluci Upravnog odbora ili Predsjednika Kluba. 
(3) Provođenje sportskih aktivnosti u organizaciji Kluba financirat će se: 
 - Sredstvima Kluba ako nema dovoljno uplaćenih donacija, a sukladno raspoloživim novčanim 
  sredstvima 
 - Donacijama, subvencijama, sponzorstvima 
 - Uplatama Hrvatske sekcije 
 - Uplatama kotizacije ili članarine 
 

Članak 9 
 
(1) Za svaku odobrenu aktivnost Upravni odbor ili Predsjednik Kluba donosi odluku u kojoj se ima upisati i način 
financiranja i odobreni troškovi. 
(2) Za svaku neprihvaćenu aktivnost također se piše odluka.  
(3) Odluka iz stavka 1 i 2 dostavlja se svim članovima Upravnog odbora te predlagatelju aktivnosti. 
(4) Za odlazak na odobrenu aktivnost izdaje se putni nalog voditelju manifestacije. 
 

Članak 10 
 

(1) Troškovi koji se mogu financirati od strane Kluba su: 
- Za privatna vozila članova koja se koriste za odlazak i povratak s aktivnosti do maksimalnog 

neoporezivog iznosa po kilometru a izračun kilometraže se obavlja putem adekvatnih 
prometnih aplikacija (map.hak.hr, viamichelin.com i sl) i prilaže se putnom nalogu, neovisno o 
stvarno prijeđenoj kilometraži  

 - Troškovi cestarina 
 - Troškovi smještaja sudionika prema dostavljenom pozivu ili u vlastitoj organizaciji do  
  kategorije 3 zvjezdice. 
 - Troškovi prehrane u mjestu aktivnosti ako aktivnost traje dulje od 8 sati. 
 - Troškovi poklona domaćinu aktivnosti 
 - Ostali troškovi koji se specificiraju u prijedlogu aktivnosti te isti budu odobreni  
(2) Troškovi koji se NE plaćaju od strane Kluba su: 
 - Troškovi pića izvan aktivnosti. 
 - Troškovi koji se ne specificiraju u prijedlogu aktivnosti, a aktivnost bude prihvaćena  
  od strane Upravnog odbora Kluba ili Predsjednika Kluba 
 - Troškovi koji su specificirani u prijedlogu aktivnosti ali budu odbijeni odnosno nepriznati  
  prema odluci Upravnog odbora ili Predsjednika Kluba. 
(3) Troškovi se odnose isključivo na članove IPA sudionike aktivnosti prema popisu dok svi ostali koji idu u pratnji 
članova IPA sami snose svoje troškove. 
 
(4) Voditelj manifestacije dužan je voditi brigu o svim troškovima te ne odstupati od ovog Pravilnika i Odluka 
Upravnog odbora ili Predsjednika Kluba osim u opravdanim slučajevima što se ima obrazložiti kroz pisano 
izvješće opisano u članku 7 stavak 2 i 3 ovog Pravilnika. 
(5) Nenamjensko trošenje povjerenih sredstava podliježe stegovnoj odgovornosti.  
(6) Odluku o visini iznosa naknade korištenja privatnog vozila za odlazak i povratak sa aktivnosti iz stavka 1 točke 
1 ovog članka donosi Upravni odbor Kluba jednom godišnje uvažavajući kretanja cijena derivata na tržištu RH. 
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Članak 11 

 
(1) Voditelju manifestacije može se odobriti isplata akontacijskih sredstava za provođenje aktivnosti sukladno 
odluci o provođenju aktivnosti i odobrenoj visini troškova. 
(2) Po završetku aktivnosti i dostavi izvješća te svih računa isplaćuje se razlika od isplaćene akontacije i stvarno 
nastalih troškova, a ukoliko je iznos uplaćene akontacije sredstava veći od nastalih troškova voditelj 
manifestacije je dužan iste uplatiti na žiro-račun Kluba. 
(3) Isplata akontacije i razlike troškova ima se provoditi u pravilu uplatom sa žiro-računa Kluba na tekući račun 
voditelja manifestacije. 
(4) Voditelj manifestacije dužan je u roku od 8 dana dostaviti detaljno izvješće o provedenoj aktivnosti te 
specifikaciju svih troškova. 
 

Članak 12 
 
(1) Aktivnosti koje su odrađene mimo procedure iz ovog Pravilnika ne smatraju se aktivnostima Regionalnog 
kluba IPA Šibensko-kninska a svi troškovi nastali takvom aktivnošću nisu troškovi Kluba. 
(2) U slučaju da je došlo do troškova koji terete Regionalni klub a u svezi stavka 1 ovog članka biti će knjiženi 
kao teret osobe koja ih je i prouzročila uz obvezu vraćanja istih Regionalnom klubu uz pokretanje stegovnog 
postupka pred Sudom Časti Kluba te poduzimanje drugih pravnih radnji radi zaštite Kluba te eventualno i 
kazneno-pravnih postupaka pred nadležnim tijelima RH. 
 

Članak 13 
 
(1) Nadzor nad provođenjem svih sportskih aktivnosti u nadležnosti je potpredsjednika za sport sukladno članku 
36 stavak 13 Statuta Kluba. 
 

Članak 14 
 
(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje s važenjem dosadašnji Pravilnik donijet na Skupštini Kluba 
08.02.2018 godine. 

 
U Šibeniku, 08.02.2022 godine 

 
Tajnik Regionalnog kluba 
IPA ŠIBENSKO-KNINSKA 

Zamjenik predsjednika Regionalnog kluba 
IPA ŠIBENSKO-KNINSKA 

Predsjednik Regionalnog kluba 
IPA ŠIBENSKO-KNINSKA 

Kristijan Gutić Damir Maksimović Domagoj Repušić 
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PRIJAVA SPORTSKE AKTIVNOSTI 

PREMA PRAVILNIKU 
 
OSNOVI PODACI O AKTIVNOSTI: 

PODNOSITELJ PRIJAVE       

DATUM PLANIRANE AKTIVNOSTI       

NAZIV AKTIVNOSTI       
 

PRIJEDLOG TROŠKOVA: 

TROŠAK GORIVA       

TROŠAK SMJEŠTAJA       

TROŠAK CESTARINA       

TROŠAK PREHRANE       

TROŠAK KOTIZACIJE       

OSTALI TROŠKOVI (u opisu navesti koji)       

SVEUKUPNO TROŠKOVI       
 

DETALJI PRIJEDLOGA: 

NAČIN FINANCIRANJA AKTIVNOSTI       

POPIS SUDIONIKA ILI OKVIRNI BROJ        

OPIS AKTIVNOSTI SA OPISOM 
PLANIRANIH OSTALIH TROŠKOVA 

      

 

PRIJAVITELJ AKTIVNOSTI: 

      

 
 

 

DATUM       
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MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POTPREDSJEDNIKA 
PO PRIJAVI AKTIVNOSTI 

 

I. PODACI IZ PRIJAVE 

1. Datum prijave       

2. Podnositelj prijave       

3. Naziv aktivnosti       

4. Datum aktivnosti       

5. Ukupno predloženi troškovi       

6. Prijedlog načina financiranja       

7. Okvirni broj sudionika       

8. Kratak opis prijedloga 

      

II. MIŠLJENJE POTPREDSJEDNIKA O AKTIVNOSTI SUKLADNO PRAVILNIKU 

      

III. PRIJEDLOG POTPREDSJEDNIKA ZA SPORT 

PRIJEDLOG U SKLADU SA 
PRAVILNIKOM (DA/NE) 

      
PRIJEDLOG U SKLADU SA 
CILJEVIMA IPA (DA/NE) 

      

PREDLAŽEM ZA PROGRAM RADA 
( DA/NE) 

      
PREDLOŽENI TROŠKOVI SU 

(prihvatljivi, djelomično 
prihvatljivi, neprihvatljivi) 

      

PREDLAŽEM IZNOS ZA ODOBRITI 
(upisati iznos) 

      

PREDLOŽENI IZNOS KORISTITI ZA 
(navesti koje troškove) 

      

 
POTPREDSJEDNIK KLUBA 

      

 
 

 

BROJ  
DATUM       
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI SPORTSKE AKTIVNOSTI 

 
OSNOVI PODACI O AKTIVNOSTI: 

NAZIV AKTIVNOSTI       

DATUM AKTIVNOSTI       

ODOBREN IZNOS TROŠKOVA       
 

OSTVARENI TROŠKOVI: 

TROŠAK GORIVA       

TROŠAK SMJEŠTAJA       

TROŠAK CESTARINA       

TROŠAK PREHRANE       

TROŠAK KOTIZACIJE       

OSTALI TROŠKOVI (u opisu navesti koji)       

SVEUKUPNO TROŠKOVI       
 

DETALJI AKTIVNOSTI: 

POPIS SUDIONIKA  
(popis članova našeg Kluba a ako 
sudjeluju i drugi klubovi IPA za njih samo 
naziv Kluba i brojčano broj članova) 

      

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKTIVNOSTI SA 
OPISOM OSTALIH TROŠKOVA 

      

 

PODNOSITELJ IZVJEŠĆA: 

      

 
  

 

DATUM       


