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На основу члана 36., 40. и  члана. чл. 55.  Закона о спорту Републике Србије (Сл. Гласник 

РС, број 10/2016) и члана 23. и члана 43. Статута Голф асоцијације Србије (у даљем 

тексту: ГАС), Скупштина ГАС-а, на седници одржаној 31.05.2016.године, усвојила је: 

 

 

СТАТУТ ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом Голф aсоцијације Србије, као општим актом (у даљем тексту: ГАС) уређују 

се питања унутрашње организације, рада и међусобни односи чланова ГАС-а, а нарочито: 

назив и седиште, циљеви и садржај активности на остваривању спортских циљева, 

органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин 

одлучивања, обавезе и одговорности, заступање и представљање, поступак усвајања, 

односно измена и допуна статута и других општих аката, јавне ознаке организације, 

њихов садржај и облик (печат, амблем и друго), остваривање јавности рада, услови и 

начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине уписнине и чланарине, 

права, обавезе и одговорности чланова клубова, посебно малолетних лица, удружења и 

играча, како аматерских тако и професионалних, стицање, коришћење и располагање 

средствима, начин одлучивања о статусним променама и о удруживању у друге савезе и 

организације, као и друге облике удруживања, учлањивање у међународне организације, 

поступак усвајања финансијских и других извештаја, начин доношења одлука о 

престанку организације, начин располагања имовином у случају престанка рада, општи 

акти; остваривање, заштита права и решавање спорова, прелазне и завршне одредбе. 

 

Члан 2. 

 

Голф асоцијација Србије (у даљем тексту: ГАС) је национални грански спортски савез 

удружених голф клубова, судијских и тренерских организација из области голфа, 

удружења аматерских играча голфа и удружења професионалних играча голфа (у даљем 

тексту: удружени чланови) са територије Републике Србије. 

ГАС је добровољна, невладина, неполитичка и недобитна спортска организација у облику 

националног голф савеза. 

ГАС је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација спортских 

организација - клубова у области голфа као спорта. 

ГАС ће као и до сада, у даљем раду наставити да унапређује и развија голф спорт у 

Републици Србији, вршити афирмацију духа олимпизма, подстицање фер плеја и 

сузбијање допинга и насиља у спорту. 

 

Члан 3. 

 

ГАС је правно лице са својством спортске организације која је уписана у надлежни 

регистар и има правну и пословну способност у складу са прописима Републике Србије, са 

обавезама и одговорностима утврђеним законском регулативом Републике Србије и овим 
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Статутом. ГАС је недобитнo правно лице са правима и обавезама које има по Закону и на 

основу овог Статута, а за своје обавезе одговара својим средствима и правима над тим 

средствима, према својим члановима и свим трећим лицима. 

 

Члан 4. 

 

ГАС у свом раду сарађује са голф клубовима својим чланицама у Републици Србији у 

изради и спровођењу заједничких програма у циљу развоја голф спорта у Републици 

Србији, као и Српским професионалним голф удружењем. 

ГАС представља Србију у голфу у међународним оквирима и даје своје представнике у 

међународним институцијама. 

У том смислу овај Статут биће прослеђен након регистрације: Олимпијском комитету 

Србије, Спортском савезу Србије и свим међународним Голф организацијама. ГАС се 

укључује у међународне струковне организације на основу прописа истих, када је то у 

интересу чланова ГАС-а, српског голфа и када то није у супротности са прописима 

Републике Србије. 

ГАС је удружени члан Олимпијског комитета Србије, The International Golf Federation-

Међународна голф федерација, E.G.A. (European Golf Association – Европског голф 

удружења), као и R&A – The Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews, Scotland (Правила 

голфа одобрена од Краљевског и древног голф клуба St. Andrews, Шкотска). 

 

Члан 5. 

 

ГАС је удружење које је регистровано, организовано и које обавља делатности у свему у 

складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон) и свим другим релевантним 

прописима Републике Србије. 

ГАС је дужна да се у свом деловању, придржава Устава и Закона, као и свих прописа који 

регулишу њен рад у овој области. 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

 

Члан 6. 

 

Назив спортске организације је: „Голф асоцијација Србије“. 

Скраћени назив спортске организације је: ГАС 

ГАС користи и назив на енглеском језику који гласи: „Golf Association of Serbia“. 

Седиште ГАС-а је у Београду. 

Подручје деловања ГАС-а је: територија Републике Србије. 

ГАС је основан 25.03.1997. године, одлуком Оснивачке Скупштине. 

 

ЈАВНЕ ОЗНАКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

 

ГАС има печат, штамбиљ,  знак и заставу. 
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Печат ГАС-а је округлог облика и по горњем рубу истог је исписано ћириличним писмом 

„Голф асоцијација Србије“, а по доњем рубу је исписано „Golf Association of Serbia“. 

Штамбиљ је правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште ГАС-а и остављен 

простор за број и датум. 

Знак ГАС-а састоји се из дизајниране силуете голф играча у карактеристичном замаху и 

садржи назив исписан латиничним писмом: Голф асоцијација Србије, испод кога је назив 

ГАС-а исписан на енглеском језику: Golf Association of Serbia. 

 

ЦИЉЕВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА И ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 8. 

 

Циљ ГАС-а је усклађивање посебних и заједничких интереса планирања и организовања 

развоја и унапређења голфа као и спровођење и организовање голф спортских програма.  

ГАС остварује циљеве обављајући следеће делатности: 

- Својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у Републици Србији и 

повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом; 

- Организује такмичења на домаћем и међународном плану по правилима, начелима 

и кодексу: „RULES OF GOLF AS APROVED BY THE ROYAL AND ANCIENT GOLF CLUB OF 

ST. ANDREWS SCOTLAND“ (Правила голфа одобрена од Краљевског и древног голф 

клуба St. Andrews, Шкотска), 

- Утврђује и остварује политику развоја голфа у Србији,  

- Делује на омасовљењу и унапређењу голфа,  

- Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 

толеранције и одговорности кроз бављењe спортом, 

- Обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење 

спортске рекреације-голф, спорта деце, укључујући физичко васпитање деце 

предшколског узраста и школски спорт, 

- Координира и усклађује рад свих удружених чланова ГАС-а, 

- Пружа саветодавне стручне помоћи својим члановима, 

- Пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивање са привредом, 

увођење нових метода рада и пословања, прибављање пословних информација и 

сл., 

- Уређује питања у вези са голф статусом такмичара, регистрацијом такмичара и 

дисциплинском одговорношћу својих чланова, као и друга питања од заједничког 

интереса за чланове ГАС-а, 

- Утврђује систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и 

одређивање аматерских спортских такмичења и лиге, 

- Доноси правила за организовање спортских такмичења, услове и критеријуме за 

учешће на такмичењима,  

- Начин и поступак регистровања уговора између спортисте, односно спортског 

стручњака и спортске организације опште (минималне) услове за закључивање 

уговора,  

- Услове за организовање и учешће чланова у такмичењима  
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- Услове и начин регистровања спортиста и спортских стручњака, укључујући 

регистровање страних спортиста и спортских стручњака, 

- Утврђује статус спортиста и спортских стручњака и регулише преласке спортиста и 

спортских стручњака у домаће и иностране организације (трансфери), 

- Утврђује статус спортских судија, регулише суђење на такмичењима, надзор над 

суђењем и надлежности др.службених лица, 

- Обавља стручни рад у спортским организацијама, 

- Брине о заштити података о личности у зависности од врсте евиденције коју ГАС 

води у складу са Законом о спорту, 

- Закључује уговоре са спортистима  

- Доноси програме развоја јуниорског голфа, кроз предшколски и школски узраст, 

- Даје подршку у изградњи и одржавању голф игралишта, 

- Репрезентује српски голф,  

- Врши надзор, заступа и представља националне и олимпијске тимове,  

- Води ХЦП-а за све чланове ГАС-а, 

- Организује и координира потребне активности на међународном плану, 

- Организује пропагандну и информативну делатност из области голфа, издаје 

стручне књиге и публикације,  

- Сакупља документацију и историјске податке о голфу,  

- Даје признања, похвале и награде. 

 

Члан 9. 

 

ГАС, као надлежни национални грански спортски савез, издаје лиценце и дозволе за рад 

за голф клубове, судије, тренере, као и друге спортске сручњаке и голф играче,  и  води 

евиденцију за све голф играче у Србији. 

ГАС је надлежан за издавање и верификацију чланских карата, дозволе за игру (за 

играче који су добили дозволу за играње) о чему ГАС обавештавају голф клубови и друге 

документације која је потребна за функционисање клубова и играча, као и за 

предузимање свих припремних радњи за регуларност такмичења. 

ГАС може обављати и делатност спортског маркетинга, односно маркетинга у 

организацији спортских приредби.  

ГАС ће добитну делатност обављати у обиму који је потребан за постизање циљева и под 

условима које за вршење одређене привредне делатности предвиђа Закон. ГАС може 

непосредно вршење добитне делатности са средствима ГАС-а поверити другим лицима на 

основу уговора. 

ГАС може основати привредно друштво или друго правно лице, удружењe или други 

законом утврђени облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са 

другим правним или физичким лицима, у складу са законом. 

 

Делатности ГАС-а се не смеју вршити са циљем стицања материјалне користи. Ако ГАС 

својом делатношћу стекне одређене користи, оне се морају употребити искључиво за 

постизање и испуњавање циљева одређених овим Статутом, а у интересу голфа. 

 

ГАС као претежну обавља делатност: 93.12  Делатност спортских клубова, а поред 

претежне обавља и друге делатности у вези са спортом, тако да обавља и делатности: 
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93.11  Делатност спортских објеката, 93.13  Делатност фитнес клубова и 93.19  Остале 

спортске делатности. ГАС може обављати и све друге делатности, укључујући и 

спољнотрговинску, ако служе остварењу циљева, осим делатности за које је потребна 

посебна дозвола, односно одобрење. 

ГАС може обављати делатност из области трговине: 

46.42 – трговина на велико одећом и обућом, у складу са Законом. 

47.91 – трговина посредством поште или преко интернета. 

 

 

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА И ПРАВА  

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА 

 

Члан 10. 

 

Чланови ГАС-а у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју 

унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја у складу са 

програмима националног гранског савеза, организују такмичења за која су надлежни, и 

остварују друге циљеве и задатке утврђене својим плановима и плановима ГАС-а. 

Организација и рад чланова ГАС-а уређује се његовим општим актима, у складу са 

законом и спортским правилима ГАС-а. 

Чланство у ГАС-у се не може преносити нити наследити. 

 

У ГАС се могу удружити односно чланови ГАС-а могу постати: 

- голф клубови основани у одговарајућој правној форми која је предвиђена Законом; 

- удружења судија; 

- удружења тренера голфа; 

- удружења професионалних играча голфа и  

- удружења аматерских играча голфа, 

која-и су уписана у надлежни регистар и испуњавају услове за обављање спортских 

активности и делатности прописане Законом о спорту.  

 

Одлуку о пријему у ГАС као и одлуку о престанку статуса члана ГАС-а, сваког појединог 

удруженог члана доноси Скупштина ГАС-а у року од 60 дана од дана подношења уредног 

захтева за пријем у чланство, ако су њихова општа акта у складу са општим актима ГАС-

а. 

Чланови ГАС-а приликом подношења захтева за учлањење у ГАС су у обавези да потпишу 

да прихватају Статут ГАС-а, Правилнике ГАС као и све друге акте ГАС-а.  

Изјаву о приступању, односно учлањењу у ГАС за малолетно лице које није навршило 14 

година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља односно 

старатеља, у складу са Законом. 

Члан 11. 

 

ГАС има следеће чланове: 

1. редовне чланове, 

2. придружене чланове, 

3. помажуће чланове, 

4. почасне чланове. 
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Члан 12. 

 

Кандидати за пријем у ГАС морају испунити све услове за учлањење. 

 

Општи услови за пријем редовног члана у ГАС су: 

1. да је кандидат поднео захтев у писаној форми Скупштини ГАС-а; 

2. да приложи попуњен упитник са подацима за Књигу чланова; 

3. да је регистрован код надлежног органа; 

4. да достави свој оснивачки акт; 

5. да достави одлуку свог највишег органа о молби за пријем у чланство ГАС-а; 

6. да достави списак својих чланова, који треба да садржи име и презиме, податке о 

рођењу, податке о пребивалишту; 

7. да има најмање 10 (десет) чланова; 

8. да достави изјаву да прихвата Статут и друга акта ГАС-а и вршење права и обавеза 

чланова дефинисаних овим Статутом; 

9.  да достави доказ да имају стручњака за рад са децом до 16 година у складу са 

Законом; 

10.  да достави изјаву којом потврђује да ће учествовати у систему такмичења ГАС-а. 

Редовни чланови ГАС-а могу бити голф клубови, независно од облика организовања, који 

задовољавају услове за обављање спортске делатности у складу са Законом и 

подзаконским актима. 

 

Услови за пријем голф клуба у ГАС, поред општих услова наведених у претходном ставу 

су следећи: 

1. да достави уговор о матичном игралишту и вежбалишту или доказ да располаже 

сопственим вежбалиштем или игралиштем; 

2. да достави уговор између голф клуба и власника односно управљача голф 

игралишта или вежбалишта о правима и обавезама матичног игралишта и 

вежбалишта, који не сме бити у супротности сa већ закљученим уговором са 

другим голф клубом о правима и обавезама по питању матичног игралишта; 

3. да достави изјаву којом се обавезује да ће платити приступну чланарину за 

чланство у ГАС-у. 

Голф клуб којем Скупштина одобри чланство у ГАС, је дужан да на пословни рачун ГАС-а 

уплати приступну чланарину коју утврђује Скупштина ГАС-а посебном одлуком сходно 

финансијском извештају ГАС-а, најкасније у року од 30 дана након доношења одлуке о 

пријему, у супротном се одлука о пријему поништава.  

Клуб почиње да остварује права и обавезе из чланства у ГАС-у након уплаћене приступне 

чланарине. 

 

Општи услови за пријем придужених чланова ГАС-а: 

1. друштва која су регистрована у складу са законом,  

2. ако његови циљеви одговарају циљевима ГАС-а, 

3. ако су његова општа акта у складу са општим актима ГАС-а, 

4. ако испуњава услове за обављање спортских активности и делатности. 

Придружени чланови могу бити друга друштва и интересна удружења из области голфа 

која могу са ГАС-ом, а након доношења одлуке Скупштине ГАС-а о пријему, закључити 
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споразум о учлањењу, којим се уређују права и обавезе по питању сарадње (придружени 

чланови), ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте ГАС-

а. 

Статус придружених чланова ГАС-а могу имати: (i) удружење судија; (ii) удружења 

професионалних играча голфа, (iii) удружење аматерских играча голфа и (iv) удружење 

тренера голфа. 

 

Помажући члан може постати свака организација: која је регистрована у складу са 

законом, која жели да помаже остваривању циљева ГАС-а, ако приложи писану изјаву да 

у потпуности прихвата Статут и опште акте ГАС-а. 

 

Почасни члан може се постати одлуком Cкупштине свако лице које има посебне заслуге за 

рад ГАС-а или чије чланство у ГАС-у је од посебног интереса за остваривање циљева ГАС-

а и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте ГАС-а. 

 

Аматерски и професионални играчи голфа учествују у раду ГАС-а кроз рад клубова 

односно удружења чији су чланови. ГАС може оформити посебна тела како би појединце 

из редова играча укључио непосредно у рад ГАС-а.  

 

Голф клубови приликом примања у ГАС, првобитно стичу статус придружених чланова. 

Статус редовног члана клубови стичу на првој идућој редовној Скупштини ГАС-а, под 

условом да су наступали на свим такмичењима у једној календарској години у 

организацији ГАС-а, а пре свега на Државном првенству, као и да су испунили све 

финансијске обавезе према ГАС-у. 

Статути и други општи акти удружених чланова морају бити у складу са Законом, овим 

Статутом и другим општим актима ГАС-а.  

 

Члан 13. 

 

Редовни и придружени чланови дужни су да ГАС-у плаћају: (i) приступну чланарину, чија 

се висина одређује у складу са финансијским планом ГАС-а, и (ii) годишњу чланарину 

коју чланови ГАС-а плаћају у зависности од броја чланова за које ГАС води евиденцију 

хендикепа.  

 

Голф клубови који су придружени чланови ГАС-а, у погледу плаћања приступне  

чланарине имају исте обавезе као и голф клубови редовни чланови ГАС-а. 

Приступна чланарина и годишња чланарина се утврђују финансијским планом ГАС-а, који 

припрема Секретар, а усваја Скупштина ГАС-а. 

 

Члан 14. 

 

Голф клубови који су претходно искључени из ГАС-а због неиспуњавања финансијских 

обавеза не могу поново постати чланови ГАС-а пре истека времена од једне године од 

дана престанка чланства у ГАС-у, уз исплату свих заосталих финансијских обавеза са 

законском затезном каматом.  
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Након једне године могу постати придружени чланови, а редовни након истека следеће 

године од дана стицања придруженог чланства, уз испуњење осталих услова одређених 

овим Статутом.  

 

У ГАС се не могу примити голф клубови који су изабрали овлашћена лица за заступање, 

односно Председника клуба, који су претходно искључени из ГАС-а због неплаћања 

финансијских обавеза.  

 

Члан 15. 

 

Чланство редовног и придруженог члана ГАС-а, престаје: 

- брисањем удруженог члана из регистра клубова, удружења судија, удружења 

професионалних играча голфа; удружења аматерских играча голфа; односно 

удружења тренера голфа; 

- одлуком Скупштине, уколико не остварује утврђене послове и задатке због којих 

су приступили ГАС-у; 

- одлуком Скупштине, ако удружени члан својим деловањем или неделовањем штети 

интересима ГАС-а; 

- на писани захтев удруженог члана;  

- одлуком Скупштине, у случају да члан не исплаћује финансијске обавезе у 

предвиђеном року; 

- искључењем; 

- престанком постојања члана по било ком правном основу; 

- престанком постојања ГАС-а. 

 

Члан може из ГАС-а иступити на писани захтев, без посебног образложења, након што 

измири све своје финансијске и друге обавезе према ГАС-у и његовим члановима. 

Иступање из чланства на захтев, ступа на снагу од наредне календарске године, а захтев 

у писаном облику се ГАС-у мора доставити најкасније 3 месеца пре истека календарске 

године, односно најкасније до 30. септембра текуће године. 

Члан може бити искључен из ГАС-а на основу одлуке Скупштине, због тежег кршења 

одредби Статута и других правила дефинисаних актима ГАС-а или/и уколико не плати 

чланарину за једну годину. 

Извршење одлуке о искључену се може одложити највише за годину дана, под условом да 

искључени члан у том временском периоду не почини ново кршење, односно уколико 

испуни своје обавезе. 

О искључењу одлучује Скупштина ГАС-а, с тим што члан пре тога има могућност да 

изнесе образложење у своју одбрану и право на жалбу на одлуку органа ГАС-а. 

 

Члан 16. 

 

Уколико редовни и придружени члан не исплати финансијске обавезе у складу са 

финансијским планом ГАС-а, Председник ГАС-а ће га позвати да измири обавезе у року од 

30 дана уз казнено повећање износа од 50%. 

У случају да удружени члан ни у том року не измири исте обавезе према ГАС-у, престаје 

му чланство у ГАС-у.  
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Удружени члан, када му по било којој основи престаје чланство, дужан је да измири у 

целини све доспеле обавезе према ГАС-у. Члану коме је престало чланство, се може 

обновити чланство на његов захтев, а по одлуци Председника ГАС-а у року од 1 године од 

дана престанка чланства.  

 

Члан 17. 

 

Права чланова ГАС-а су: 

- да њихови представници буду бирани у органе ГАС-а,  

- да буду информисани о раду ГАС-а и његових органа; 

- да покрећу иницијативу за разматрање појединих питања од интереса за 

активности и рад ГАС-а и предлажу начин решавања тих питања; 

- да учествују у активностима ГАС и остваривању њених програмских активности у 

складу са Статутом преко својих представника; 

- право на стручну, организациону и осталу помоћ ГАС-а у оквиру могућности ГАС-а. 

 

Члан 18. 

 

Обавезе чланова ГАС-а су: 

- да чува углед Савеза, 

- да поштују Статут, правилнике и остале акте ГАС-а; 

- да учествују у свим активностима значајним за развој и напредак ГАС-а и голфа у 

целини; 

- да доприносе остваривању циљева и задатака ГАС-а; 

- да спроводе одлукe које су донели органи ГАС-а на основу овог Статута; 

- да редовно измирују своје материјалне обавезe према ГАС-у; 

- да ускладе сопствена општа и друга акта са овим Статутом и свим другим општим 

актима ГАС-а 

- да објекивно информишу чланство и јавност преко свог интернет сајта 

- да обезбеде у оквирима своје надлежности да се деца не излажу спрортским 

активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово 

здравствено стање, моторички развој или образовање. 

 

 

ОРГАНИ, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

 

Члан 19. 

 

ГАС-ом управљају чланови, непосредно или преко својих изабраних представника, 

(заступника) у органима ГАС-а, на начин одређен овим Статутом.  

 

Органи ГАС-а су: 

- Скупштина; 

- Председник; 

- Генерални Секретар; 

- Дисциплинска комисија. 
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Мандат чланова органа ГАС-а одређује се одлуком о именовању, коју доноси Скупштина, 

ако овим Статутом није другачије одређено.  
 

У случају када је истекао мандат органа ГАС-а , а нису изабрани нови органи, односно 

нови чланови органа, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од 

стране новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено. 

Члан органа ГАС-а може бити лице које је обухваћено ингеренцијом ГАС-а и чланова ГАС-

а. 

Заступници ГАС-а не могу бити следећа лица: 

1. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке 

странке,  

2. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 

кладионици,  

3. лицa која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене 

дужности, као и за тешка кривична дела,  

4. лицa која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности,  

4. републички спортски инспектори. 

 

Председник ГАС-а не може бити члан управе, председник или заступник друге 

организације у области спорта, осим управе ОКС, ПОКС, Републичког завода и 

Покрајинског завода, ССС. 

 

Члан 20. 

 

Чланови органа ГАС-а имају посебне дужности према ГАС-у у погледу дужности пажње, 

дужности и пријављивањa послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности 

избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања 

забране конкуренције.  

Члан 21. 

 

Члан ограна ГАС-а нема право гласа на седници органа ГАС-а кад се одлучује о: 

1. покретању спора или одустајању од спора против њега, 

2. одобравању послова између њега и ГАС-а у случају сукоба интереса, односно 

постојања личног интереса при одлучивању, 

3. његовој одговорности или разрешењу. 

Чланови органа ГАС-а, осим скупштине коју чине сви чланови, бирају се из редова 

редовних чланова ГАС-а.  

 

 

Скупштина 

 

Члан 22. 

 

Скупштина је највиши орган ГАС-а.  

Скупштину ГАС-а сачињавају представници свих чланова. 
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По правилу чланови бирају свог представника на основу пуномоћја издатог од члана ГАС-

а, које је оверено печатом члана ГАС-а и потписано од стране заступника члана ГАС-а. 

Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине. Представник у Скупштини има право и 

дужност да активно учествује у раду Скупштине, те да бира и буде биран у тела 

Скупштине, предлаже и расправља о предлозима. 

Број гласова са којим располаже представник клуба утврђује се према броју чланова 

клуба на начин да на сваких педесет чланова клуба који поседују хендикеп, располаже са 

једним гласом. Број гласова на годишњој Скупштини или на ванредној Супштини додељен 

сваком члану ће бити одређен на годишњој генералној Скупштини. Одлука ће бити донета 

на основу броја голфера који су под надлежношћу члана - који поседују хендикеп, према 

попису регистрованих чланова којег су клубови дужни доставити ГАС-у до 31. јануара 

сваке године.  

Члан 23. 

Скупштине ГАС-а могу бити редовне, изборне и ванредне. 

Скупштина редовно заседа најмање једном у току календарске године по правилу у првом 

кварталу године и сазива је Председник ГАС-а. Седница редовне Скупштине може бити 

сазвана и од стране Генералног секретара у случају спречености Председника ГАС-а. 

Члану ГАС-а шаље се писaни позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, 

најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. Члану ГАС-а који у складу са Законом о 

спорту има интернет сајт и електронску пошту, позив за седницу се може послати 

електронском поштом. 

Седнице ванредне скупштине сазива Председник ГАС-а на предлог 1/3 чланова. 

Председник ГАС-а је у обавези да сазове Скупштину у року од 15 дана, а мора да се 

одржи у року од 30 дана од дана пријема, осим у изузетним случајевима.  

На седници ванредне скупштине расправљају се само питања због којих је та седница и 

сазвана. 

У одлуци о сазивању Скупштине Председник утврђује дневни ред седнице, те дан и место 

одржавања седнице. 

Позив за седницу Скупштине са материјалом за седницу се доставља члановима 

Скупштине ГАС-а најмање 7 дана пре одржавања седнице Скупштине, на адресу коју су 

доставили ГАС-у, препорученом пошиљком или електронском поштом на е-mail који су 

доставили ГАС-у. У случају да позив на седницу Скупштине, није могуће уручити члану 

Скупштине на наведени начин, позив ће се сматрати урученим прибијањем позива на 

огласну таблу ГАС-а, која је истакнута у просторијама ГАС-а. 

У изузетним случајевима Председник ГАС-а може сазвати седницу Скупштине у краћем 

року, али не краћем од 3 дана. 

Поступак и начин рада Скупштине, измена и допуна дневног реда, поновног сазивања и 

друге одредбе о раду Скупштине, уредиће се Пословником који ће Скупштина усвојити  на 

предлог Председника ГАС-а. 

Изборана скупштина се сазива сваке четри године, по правилу у олимпијској години и то 

90 дана након одржаних олимпијских игара.  
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Члан 24. 

 

Седницама редовне Скупштине председава Председник ГАС-а или секретар на основу 

посебног овлашћења датог од стране Председника. 

Скупштина разматра, усваја и доноси одлуке о питањима из своје надлежности на 

седницама и то: 

- усваја Статут и његове измене и допуне; 

- усваја Програм рада ГАС-а; 

- oдлучује о именовању, постављању и разрешењу: Председника ГАС-а, секретара 

ГАС-а (на предлог Председника ГАС-а) и лицa овлашћених за заступање;  

- усваја Етичке кодексе и друга правила понашања чланова ГАС-а; 

- одлучује о додељивању титуле почасног члана и Председника ГАС-а; 

- утврђује политику ГАС-а и програмску оријентацију, доноси оцене о раду тела ГАС-

а и утврђује им задатке;  

- утврђује календар такмичења; 

- утврђује финансијску политику ГАС-а, усваја завршни рачун и финансијски план, 

прихвата ревизорске извештаје; 

- расправља и одлучује и о другим питањима који су као задаци ГАС-а утврђени 

овим Статутом; 

- доноси oдлуку о удруживању у Савезе; 

- oдлучује о статусним променама 

- усваја Извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних средстава;  

- усваја Оквирни четворогодишњи програм развоја голфа у области спорта;  

- oдлучује о искључењу члана ГАС-а; 

- oдлучује о престанку постојања ГАС-а; 

- oдлучује о висини приступне и годишње чланарине за чланове ГАС-а; 

- усваја пословник о раду Скупштине; 

- oдлучује о другим питањима у складу са законом и спортским правилима 

предвиђеним законом.  

 

Скупштина може правноваљано одлучивати ако седници присуствују 1/3 чланова тј. 

представник/ици у Скупштини (кворум), осим у случајевима када је законом или овим 

Статутом другачије одређено. Одлука је донета када за њу гласају представници који 

располажу са више од половине гласова присутних представника у Скупштини. 

Одлука о измени Статута, статусним променама и престанку ГАС-а сматраће се донетом 

ако је иста изгласана већином гласова од укупног броја чланова у Скупштини ГАС-а. 

Одлуку о додели титуле Почасног председника ГАС-а Скупштине биће донета ако је иста 

изгласана са 2/3 гласова у Скупштини ГАС-а. 

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу Председник и 

записничар, оверивачи записника, које, као и записничара бира Скупштина на почетку 

седнице. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова 

ГАС-а, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача. Сваки 

члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник. 
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Седнице скупштине се могу одржавати и телефонски или путем видео линка, у случају 

спречености неког од представника који пре одржавања Скупштине обавести Скупштину 

писаним путем да жели на овај начин да учествује у раду Скупштине. 

Председник ГАС-а 

Члан 25. 

 

Председника ГАС-а бира и разрешава Скупштина већином гласова чланова ГАС. 

Уколико у првом кругу гласања ни један кандидат не добије потребну већину гласова, у 

други круг иду два кандидата који су добили највећи број гласова.  

У другом кругу гласања изабран је кандидат који је добио већи број гласова. Мандат 

Председник ГАС-а уређује се одлуком Скупштине о именовању, са могућношћу на 

неодређено време док не настану услови за престанак мандата односно кад престану 

услови за именовање, уз могућност ре-избора неограничен број пута.  

Председник ГАС-а је по својој функцији и председник Скупштине. Мандат Председника 

ГАС-а престаје пре истека периода на који је изабран ако поднесе оставку или ако га 

разреши Скупштина. У том случају мандат престаје свим члановима органа ГАС-а које 

бира Председник, са даном седнице Скупштине на којој се бирају нови органи ГАС-а у 

складу са Статуом. Мандат новоизабраних ограна ГАС-а почиње испочетка.  

 

Члан 26. 

 

За Председника ГАС-а може бити изабрано лице које да писану изјаву о прихватању 

кандидатуре и које испуњава следеће услове: 

- да је држављанин Србије, 

- да се својим радом и залагањем у протеклих 5 година афирмисао као лице које 

промовише развој голфа као спорта, 

- да говори најмање један светски језик, 

- да је у претходном циклусу помагао/учествовао у проналажењу финансијских 

средстава потребних за рад ГАС-а и других организација за суфинансирање ГАС-а. 

За Председника може бити бирана искључиво особа која је афирмисана и призната у 

голфу. 

Кандидати за Председника обавезни су да Скупштини предоче план и програм рада ГАС–а 

у следећем мандатном периоду. Кандидате за Председника ГАС-а може да предложи 1/3 

чланова ГАС-а.  

 

Члан 27. 

 

Председник ГАС-а: 

- предлаже Скупштини Секретара ГАС-а; 

- предлаже  Скупштини начине и могућности обезбеђивања финансијских средстава 

потребних за рад ГАС-а изван његових редовних прихода,  

- именује и разрешава дужности лицa овлашћенa за заступање, као и члановe 

дисциплинске комисије; 

- представља и заступа ГАС у земљи и иностранству; 

- управља пословима ГАС-а између седница Скупштине; 

- сазива седнице Скупштине; 
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- оснива и именује повремена радна тела; 

- именује Председника сталних радних тела; 

- потписује акте које доноси Скупштина; 

- стара се о правилном извршењу одлука Скупштине; 

- обавља и друге послове предвиђене Статутом и другим актима ГАС-а за које није 

надлежан неки други орган; 

 

Председник ГАС-а представља ГАС у Олимпијском комитету Србије и Спортском савезу 

Србије.  

За свој рад Председник је одговоран Скупштини ГАС-а.  

Председник ГАС-а одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на Генералног 

секретара ГАС-а. 

 

Члан 28. 

 

Скупштина одлучује о додели титуле Почасног члана и Председника ГАС. Почасни 

Председник ГАС може бити особа која је својом активношћу знатно допринела развоју 

голфа у Србији. ГАС може имати једног или више Почасних Председника.  

Уколико у било ком тренутку током постојања ГАС-а, одлуком Скупштине ГАС-а буде 

изабран један или више Почасних Председника, првоизабрани Почасни Председник ГАС-а 

ће по својој функцији моћи да учествује у раду Скупштине. 

 

Члан 29. 

 

Председник управља радом ГАС-а спроводећи одлуке Скупштине ГАС-а, те координира 

рад и све друге активности ГАС-а између две Скупштине. Председник је извршни орган 

ГАС-а.  

Председник свој рад може обављати и коришћењем телекомуникационих средстава и 

медија (телефон, факс, електронска пошта, skype и сл.).  

 

Члан 30. 

 

Председник: 

- спроводи утврђену политику развоја голфа у Србији коју утврди Скупштина ГАС-а; 

- предлаже и доноси друге акте ГАС-а, осим оних који су у надлежности Скупштине;  

- разматра поднете финансијске, ревизорске и годишње извештаје о раду ГАС-а и 

његових органа; 

- управља имовином ГАС-а; 

- извршава одлуке Скупштине; 

- утврђује радну шему и систематизацију радних места у ГАС-у, на предлог 

Генералног секретара; 

- обезбеђује средства за рад ГАС-а; 

- утврђује награде и признања ГАС-а организацијама и појединцима за заслуге и 

резултате у развоју голфа; 

- утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима; 

- одлучује о едукацији (секције);  
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- даје мишљење ГАС-а о активним спортистима; 

- одобрава извештаје који се у складу са Законом о спорту подносе МОС-у, ОКС и 

међународним организацијама; 

- оснива сталнa раднa тела и именуje чланове тих радних тела;  

- утврђује правилнике којима се уређује такмичење, регистрација, дисциплинска 

одговорност, као и све друге правилнике ГАС-а; 

- предлаже календар домаћих и међународних такмичења; 

- одлучује о организацији и начину обављања стручно-техничких и 

административних послова; 

- даје тумачења свих аката ГАС-а, осим Статута; 

- одлучује у другом степену о молбама и жалбама на одлуке радних тела;  

- предузима конкретне и потребне мере у случајевима кршења интереса и угледа 

српског голф спорта; 

- даје сагласност на изабране играче који чине репрезентацију, 

- припрема извештај о својим активностима и доставља га Скупштини. 

 

Члан 31. 

 

За припрему предлога и стручну обраду појединих питања из своје надлежности 

Председник бира стална и повремена радна тела (савети, комисије, одбори, секције, 

канцеларије, специјализовани сервиси и др.) као стручне и помоћне органе.  

 

Стална радна тела су: 

- одбор за хендикеп и аматерски статус који се састоји од 3 члана,  један члан 

одбора је Генерални секретар; 

- одбор за судије и правила који се састоји од 3 члана, један члан одбора је 

Национални тренер ГАС-а, 

- одбор за тренере и јуниорски статус који се састоји од 3 члана, који орган бира 

односно одлучује о играчима који чине репрезентацију, 

- одбор за међународне односе који се састоји од 3 члана. 

 

Мандат чланова сталних радних тела траје 4 годинe, с тим да могу бити поново изабрани. 

Делокруг рада радних тела и број чланова повремених радних тела утврђује Председник 

и именује председнике радних тела. 

  

Генерални секретар 

 

Члан 32. 

 

Генерални секретар ГАС-а је извршни орган ГАС-а. По својој функцији је члан Одбора за 

хендикеп и аматерски статус. Секретара именује Скупштина за обављање стручно-

административних послова у ГАС-у, на предлог Председника ГАС-а и то одлуком о 

именовању у складу са мандатом Председника ГАС-а. 

Секретар је самосталан у свом раду. За свој рад Секретар је одговоран Скупштини, а 

између два заседања Скупштине Председнику ГАС. 

 



16/21 

Члан 33. 

 

За Генералног секретара може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

1. да је држављанин Републике Србије 

2. да је раније био укључен у рад органа и тела ГАС-а 

3. у каријери има најмање 5 година рада, односно ангажовања у органима и телима 

надлежних националних спортских савеза, 

4. да има најмање вишу стручну спрему 

5. да не постоје сметње за именовање, у складу са законом и овим Статутом. 

 

Члан 34. 

 

Генерални секретар ГАС-а обавља следеће послове: 

- контролише извршавање одлука Скупштине; 

- извршава одлуке и задатке Председника; 

- припрема материјале за седнице Скупштине; 

- сазива и води седнице Скупштине у одсутности Председника; 

- извршава друге задатке за које нису директно надлежни Председник и Скупштина; 

- сарађује са државним органима надлежним за спорт; 

- води и чува целокупну књиговодствено-финансијску, правну и др. документацију 

ГАС-а; 

- припрема финансијски план ГАС-а; 

- одобрава службена путовања у земљи; 

- одобрава службена путовања у иностранству;  

- учествује у раду других органа ГАС-а, без права гласа; 

- именује и одређује накнаду стручним саветницима ГАС-а; 

- закључује Уговоре са спортским стручњацима и другим ангажованим лицима на 

реализацији програма ГАС-а; 

- стара се о кореспонденцији ГАС-а и сарадњи ГАС-а са другим органима, 

удружењима и организацијама; 

- води евиденцију чланова ГАС-а и евиденцију чланарине; 

- oбавља послове које на њега пренесу Председник и Скупштина ГАС-а; 

- oбавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима ГАС-а. 

 

Члан 35. 

 

Генерални секретар може бити разрешен дужности и пре истека времена на које је 

изабран у следећим случајевима: 

- ако не остварује циљеве и задатке које је према одлуци Скупштине или 

Председника ГАС-а био дужан да оствари,  

- ако својим радом битно повреди Статут и друге опште акте ГАС,  

- уколико се разрешава на властити захтев.  

 

Одлуку о разрешењу Генералног секретара доноси Скупштина на ванредној или редовној 

седници, кад утврди да постоји основа да се таква одлука донесе. 
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Иницијативу за разрешење Секретара могу дати Председник ГАС или Скупштинa уз 

писaно образложен предлог.  

Члан 36. 

 

Надзор над радом ГАС-а може да изврши Ревизор са надзорним овлашћењима, утврђеним 

у складу са прописима о ревизији а према Закону о спорту. 

Одлуку о ангажовању ревизора доноси Председник ГАС. 

 

Дисциплинска комисија 

Члан 37. 

 

Дисциплинску комисију односно њене чланове именује Председник ГАС-а, на период од 4. 

године. Дисциплинску комисију чини пет чланова, који, на првој седници, између себе 

већином гласова бирају председника. Дисциплинска комисија одлучује у складу са 

дисциплинским правилником, којим су одређени дисциплински прекршаји и дисциплински 

поступак. 

Дисциплинска комисија за свој рад одговара Председнику ГАС-а. 

 

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 38. 

 

ГАС заступа и представља Председник ГАС-а.  

У случају спречености Председника ГАС-а замењује Секретар ГАС-а. 

Председник ГАС-а, односно Секретар ГАС-а у случају спречености Председника, заступају 

ГАС са неограниченим овлашћењима. 

 

 

СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА 

 

Члан 39. 

ГАС стиче средства од: 

- чланарине, 

- прилога, 

- спонзорства и донаторства, 

- поклона, 

- субвенција, 

- закупнине, 

- наслеђа, 

- економско-пропагандних делатности у складу са прописима, а на основу уговора 

са голф клубовима (комерцијалних и маркетиншких послова), 

- камата на улоге, 

- дивиденди, 

- буџетских средстава, 

- пословних и привредних делатности и активности у складу са прописима, 

- услуга, 



18/21 

- и на други дозвољени начин. 

ГАС као репрезентативно тело располаже правом рекламирања и правом ТВ преноса свих 

голф турнира у земљи и иностранству у организацији ГАС-а, као и других сличних 

манифестација везаних за голф. ГАС може ово своје право пренети посебном одлуком 

Председника на голф клубове своје чланове, односно свог члана. 

ГАС рекламира и помаже све голф клубове у земљи у циљу омасовљавања овог спорта и 

подизања на највиши ниво. 

 

Члан 40. 

 

Располагање средствима ГАС-а врши се на основу финансијског плана. Наредбодавац и 

рачунополагач за извршење финансијског плана је Председник ГАС-а.  

 

 

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ О РАДУ И О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ 

СРЕДСТВИМА 

 

Члан 41. 

 

Рад ГАС-а и њених органа је јаван.  

Јавност рада остварује се јавним деловањем органа ГАС-а, редовним обавештавањем 

удружених чланова преко електронске поште, поште и огласне табле, путем средстава 

јавног информисања, путем конференција за штампу, јавним саопштењима и непосредним 

присуством средстава информисања на састанцима органа ГАС-а.  

Изузетно, орган ГАС-а може одлучити да се седница одржи без присуства јавности. ГАС 

може имати своје гласило чије издавање се уређује посебним актом.  

 

ГОЛФ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ 

 

Члан 42. 

 

За учешће на државним и међународним такмичењима формирају се: 

1. први тим- голф репрезентација Србије (мушка и женска) 

2. јуниорска голф репрезентација Србије (дечаци и девојчице) 

3. друге голф репрезентације Србије (спортске голф организације, спортске голф екипе 

и голфери спортисти). 

 Члан 43. 

 

О такмичењима за голф репрезентацију Србије воде се посебна евиденција. 

 

Члан 44. 

 

Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе, као и састав, голф 

репрезентативаца Србије утврђује Председник. 
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Члан 45. 

Заставу, грб Републике Србије и симболе репрезентације, спортисти могу носити само на 

такмичењима на којима се такмиче за репрезентацију Србије у складу са Законом и овим 

Статутом.  

 

 

Члан 46. 

 

Поред репрезентације Србије на међународним спортским голф такмичењима могу 

учествовати и спортске голф организације, спортске голф екипе и голфери спортисти 

само уз претходну сагласност ГАС-а.  

ГАС може да одбије давање сагласности ако би учешће спортске голф организације, 

спортске голф екипе или голфера спортисте на међународним спортским такмичењима, 

штетило интересу и угледу Републике Србије.  

Спортске голф организације односно спортске голф екипе могу учествовати у 

регионалним лигама само уз претходну сагласност ГАС-а.  

 

Члан 47. 

 

Изабрани репрезентативац који без оправданог разлога не изврши своје обавезе према 

голф репрезентацији Србије, тренер, односно други спортски стручњак који спречава 

учешће спортисте у репрезентацији, чине тежи дисциплински прекршај. 

 

Члан 48. 

 

Чланови голф репрезентације Србије могу бити чланови голф клубова и ангажовани у 

голф клубовима, а чланови голф репрезентације постају преко својих клубова.  

 

НАЧИН УДРУЖИВАЊА У ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 49. 

 

ГАС може бити члан међународне Голф федерације, а може бити члан и других српских и 

међународних организација.  

ГАС се учлањује у међународне организације на темељу прописа истих организација, кад 

је то у интересу голфа Србије и није у супротности са Уставом и законима Републике 

Србије.  

 

НАЧИН ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА 

 

Члан 50. 

 

Иницијативу за доношење измена и допуна Статута ГАС-а може поднети сваки члан ГАС-а 

Председнику ГАС-а. Председник ГАС-а утврђује нацрт Статута и доставља га осталим 

члановима на разматрање. 
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По завршеном поступку разматрања нацрта Статута, који траје најкраће 7, а најдуже 15 

дана, Председник ГАС-а утрврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га 

Скупштини на усвајање. 

Измене и допуне Статута доносе се већином гласова од укупнног броја чланова ГАС-а.  

Тумачење одредби Статута даје Скупштина. 

  

 

НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 51. 

 

ГАС престаје са радом у складу са одредбама Закона или кад Скупштина ГАС-а тако 

одлучи већином гласова од укупнног броја чланова ГАС-а. 

 

 

НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА 

 

Члан 52. 

 

ГАС може да престане из законом утврђених разлога, брисањем из регистра. У случају 

престанка рада ГАС-а имовина ГАС-а се распоређује у складу са Законом уколико не 

постоји одлука скупштине о одређивању недобитне организације у области спорта којој 

се распоређује имовина. Уколико ГАС престане да постоји ликвидацијом, имовина која 

преостане после намирења поверилаца расподељује се члановима сразмерно броју 

гласова у Скупштини.  

 

ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 53. 

 

Општи акти су: Статут, Правилници и Одлуке којима се на општи начин уређују одређена 

питања.  

 

ОСТВАРИВАЊЕ, ЗАШТИТА ПРАВА И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 54. 

 

О правима обавезама и одговорностима чланова ГАС-а одлучује Председник уколико овим 

Статутом и другим општим актима то право није предвиђено у надлежности других тела. 

Против одлуке других тела ГАС-а може се уложити жалба Председнику, а против одлуке 

Председника Скупштини ГАС-а, у року од 8 дана од пријема одлуке. 

Председник односно Скупштина ГАС-а је дужна да по жалби одлучи у року од 30 дана од 

подношења жалбе и писaно своју одлуку достави заинтересованим учесницима. 

Одлуке Скупштине ГАС-а донете у смислу претходних ставова овог члана коначне су и 

против њих није дозвољена жалба. 
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Решавање спорова се може поверити ad hoc арбитражама или спортској арбитражи 

формираној при Олимпијском комитету Србије, у складу са Законом. Пред Арбитражом 

Олимпијског комитета Србије решавају се само спорови који нису у искључивој 

надлежности судова.  

ГАС и њени чланови се за решавање спорова са међународним голф организацијама могу 

обраћати само надлежним арбитражама које су формиране од стране међународних голф 

асоцијација.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 55. 

 

Сви општи акти ГАС-а остају на снази до доношења нових и примењују се у делу у коме 

нису у супротности са одредбама овог Статута. 

Удружени чланови дужни су да ускладе своје Статуте и друге опште акте са овим 

Статутом у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 56. 

 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи последње усвојен Статут Голф 

асоцијације Србије. 

 

Члан 57. 

 

Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли ГАС-а или од 

дана објављивања на интернет страници ГАС-а. 

 

 

Председавајући Скупштине ГАС-а 

Ирена Сутуровић Богдановић 

 

 


