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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  

КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА 
 

 

Назив носиоца програма  Голф асоцијација Србије 

Телефон +381 11 400 18 10 

Факс +381 11 400 13 22 

Е-маил office@golfas.rs  

Адреса Ада Циганлија 2, 11 030 Београд 

Лице овлашћено на заступање Ирена Сутуровић Богдановић, Генерални секретар  

Руководилац програма Ирена Сутуровић Богдановић, Генерални секретар  
 

 

 

1. Време и место реализације програма кампа перспективних спортиста  

 

Дом спортова Завода за спорт и  медицину спорта Републике Србије, трим стаза 

Кошутњак- Кошутњак  и терен Голф клуба Београд- Ада Циганлија, Београд, 22 – 25. 

августа 2016. године. 

 

2. Искоришћен број пансиона финансиран од Министарства омладине и спорта 

 

Одобрен број пансиона Искоришћен број пансиона  

75 43.5 

 

3. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути: 

 

Организација голф кампова у Србији базирана је на националне тимове и реализацију 

тренажних активности репрезентативаца. На камповима се практикују  различите вежбе које 

имају за циљ да играчима креирају притисак  адекватан  притисцима којима су изложени на 

такмичењу. Овакав приступ на свакодневним активностима кампа је еквивалентно једном 

такмичењу. Трајање међународних такмичења, турнира је  5 дана, од чега пви дан пробна 

рунда, и 3-4 дана такмичења. Играчи су под додатним притиском прва два дана јер сви они 

који имају већу разлику од 10 удараца са првопласираним не настављају турнир. Када се у 

сезони деси да се сваке недеље игра турнир, у другој држави, тада играчи морају имати јако 

добре организационе способности, а и требало би да имају довољно енергије да издрже 

путовања, различите временске зоне и све остало што може утицати на физичку и 

психолошку спремност. Камп предлаже рани старт тренинга, организовани одмор за ручак и 

наставак тренажног процеса до вечерњих сати, у трајању од 4 дана. Играчи морају сами 
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изаћи на крај са свим потешкоћама на које наилазе. Не постоји други начин за стварање 

навике о превазилажењу компликованих ситуација на терену осим да се то научи на овај 

начин. Играчи су углавном без подршке док се такмиче, јер на великом броју такмичења у 

њиховом узрасту пратилац није дозвољен. 

 

Захваљујући организацији голф кампова, реализује се тренажна активност играча свих 

узраста, обука стручног кадра, поспешује међународна сарадња. Голф се успешно развија 

кроз проширење такмичарског календара, организацијом нових турнира у земљи, 

добијаењем међународних лиценци турнира, уписом нових чланова у клубове, реализацијом 

школских пројеката, као и резултатима наших јуниорских и сениорских такмичара који од 

2006. године до данас постижу значајне резултате на међународној сцени, међу којима треба 

издвојити: освајање титуле на Европском Балканском Штиту 2016. године (Бранимир 

Гудељ, Михаило Димитријевић, Ранко Хелц, Марко Јокић), освајање другог места на Балкан 

Челенџ турниру у А дивизији и првог места у Б дивизији, освајање првог места на Јуниор 

опену у дивизији источних земаља 2014. године (Лука Јовановић), преко десет освојених 

Отворених првенстава у региону и пласирања у ТОП 10 резултата.  

 

 

4. У којој мери је програм реализован: 

Програм кампа перспективних спортиста Голф асоцијације Србије реализован је у 

потпуности. 

 

5. Опис постигнутих резултата: 

 

- Први пут у Србији реализоване припреме будућих  репрезентативаца Србије из 

селекције домаћих голф клубова, узрасних категорија до 12 и до 14 година, за 

наступе на међуннародним такмичењима  

- Едукација стручних кадрова  

- Остваривање континуитета у међународној сарадњи 

 

 

6. Непосредни учесници на реализацији програма 

 

6.1. Број учесника (укупно и по категоријама): 

1. Такмичари 

 

1) Такмичари  до 12 година, 9 

2) Такмичари до 14 година, 4  

 

2. Стручна лица - 4 

3. Званична лица - 3 

 

У обрачун укупног броја пансиона за правдање улазе: такмичари до 12 година (9), 

такмичари до 14 година (4), званично лице (1), стручно лице (1), што је укупно 

15*3=45, од чега се услед каснијег прируживања једног такмичара одузима 1.5 

пансиона, што  је укупно 43.5 пансиона. 

 

6.2. Број учесника тестиран од стране Завода за спорт и медицину спорта 

 

Током кампа нису реализована тестираља од стране Завода за спорт и медицину 

спорта.  
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6.2. Тим који је реализовао програм 

 

Програм кампра реализовало је 7 особа: 

 

1. Ирена Сутуровић Богдановић, руководилац програма 

2. Јована Трифуновић, аистент руководиоца програма 

3. Јована Петровић, координатор кампа 

4. Владимир Симеуновић, национални тренер 

5. Страхиња Попов, кондициони тренер 

6. Ненад Симеуновић, руководилац јуниорских програма 

7. Дамјан Мургељ, гостујући тренер 

 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

 

Ред. бр. Назив организације Улога у програму 

1. Голф асоцијација Србије Организатор 

2. Министарство омладине и спорта РС Покровитељ 

3. Олимпијски комитет Србије Институционална подршка 

4. Спортски Савез Србије Институционална подршка 

5. Завод за спорт и медицину спорта РС Институционална подршка 

6. Голф асоцијација Словеније Пријатељ 

7. Голф клуб Београд Пријатељ 

8. Спорт клуб Пријатељ 

 

 

7. Учесници на реализацији програма 

 

Број учесника и њихова улога у програму приказана је у тачки 6. Извештаја. 

 

8. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан 

прилог): 

 

Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити оправдан приложеним фотокопијама рачуна 

(или докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука надлежног органа) издатим на 

организацију носиоца програма и изводима из банке/Трезора којима се документују 

одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава одговарајућим бројем од 1 и даље.)  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА 

ВРСТА ТРОШКОВА ЈЕД. МЕРЕ  БРОЈ ЈЕД.  

ЦЕНА по 

јединици УКУПНО 

Директни трошкови     

1. трошкови смештаја и исхране 

(пансиони) пансион 43.5 3.000,00 130.500,00 

2. трошкови изнајмљивања 

простора сат 4 3.000,00 12.000,00 

2.1.трошкови изнајмљивања терена један 45 1.840,00 82.800,00 

УКУПНО    225.300,00 
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Извештај о финансијској реализацији кампа налази се у Прилогу I: 

 

Документација за потврду о уплати средстава: 

- Извод из банке Credit Agricole број 7. на дан  26.05.2016.године 

 

Документација за потврду о пребацивању средстава: 

- Извод из банке Credit Agricole број 12. на дан 17.08.2016. године 

 

Документација за правдање плаћања: 

 

- Завод за Спорт и медицну спорта РС по предрачуну 62/16, Credit Agricole bank – доказ о 

плаћању извод из банке 137. на дан 17.08.2016. године 

- Рачуни Завода за спорт – 02106 и 00838 од 25.08.2016. године 

- Голф клуб Београд, по предрачуну 172-16, Credit Agricole bank – копија извода број 

146. на дан 30.08.2016. године 

- Повраћај средстава Завода за спорт и медицину спорта РС, Credit Agricole bank – копија 

извода број 147. На дан 31.08.2016. године 

 

 

9. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 

 

Није било проблема током реализације програма. 

 

10. Како је реализација програма била медијски подржана: 

 

ТВ – N1 – 6 прилогау вестима 

ТВ – Спорт клуб – 2 прилога у вестима 

Штампани материјал – Спортски журнал – 1 објава 

Интернет портал Курир – 1 објава 

Интернет портал Б92 – 1 објава 

Интернет портал Хот спорт – 1 објава 

Интернет портал N1 – 1 обајва 

Интернет портал Спорт клуб – 1 објава 

 
11. Оцена ревизора: 

 

Извештај и оцена ревизора прилажу се као посебни документ у склопу извештаја.  
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ДЕО 2 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОРТИСТА 

 

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КАМПА /спортисти, тренери, стручно особље/ 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

СПОРТИСТЕ 

/УЧЕСНИКА 

КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Катарина Фланђунис јуниори до 14.година 01.11.2002. Голф клуб Београд 

2. Вук Милићевић јуниори до 14 година 01.12.2002. Голф клуб Београд 

3. Лара Тодоровић јуниори до 14.година 14.05.2003. Голф клуб Београд 

4. Невена Терзић јуниори до 14 година 03.09.2003. Голф клуб Београд 

5. Никола Бојанић јуниори до 12 година 14.01.2004. Голф клуб Београд 

6. Вук Трпковић јуниори до 12 година 23.06.2004. Голф клуб Београд 

7. Андрија Грацун јуниори до 12 година 19.11.2004. Голф клуб Сава 

8. МомирВицковић јуниори до 12 година 15.12.2004. Голф клуб Београд 

9. Миа Алексић јуниори до 12 година 01.01.2005. Голф клуб Београд 

10. Софија Хуђец јуниори до 12 година 01.08.2005. Голф клуб Београд 

11. Вукашин Сутуровић јуниори до 12 година 18.08.2005. Голф клуб Сава 

12. Милош Милићевић јуниори до 12 година 16.10.2005. Голф клуб Београд 

13. Зара Кораћ јуниори до 12 година 06.02.2006. Голф клуб Београд 

14. - - - - 

15. - - - - 

16. - - - - 

17. - - - - 

18. - - - - 

19. - - - - 

20. - - - - 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ТРЕНЕРА 

/УЧЕСНИКА КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Страхиња Попов - 05.01.1984. Голф клуб Београд 

2. Ненад Симеуновић - 31.12.1986. Голф клуб Београд 

3. - - - - 

4. - - - - 

5. - - - - 

6. - - - - 

7. - - - - 

8. - - - - 

9. - - - - 

10. - - - - 

 

БР. 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

СТРУЧНОГ ОСОБЉЕ 

/УЧЕСНИКА КАМПА/ 

УЗРАСНА 

КАТЕГОРИЈА 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 
КЛУБ 

1. Јована Петровић - 26.03.1980. - 

2. - - - - 

3. - - - - 

4. - - - - 
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БРОЈ КЛУБОВА ИЗ КОЈИХ ДОЛАЗЕ СПОРТИСТИ И ТРЕНЕРИ 

 

БР. КЛУБ БРОЈ СПОРТИСТА БРОЈ ТРЕНЕРА 

1. Голф Клуб Београд 12 2 

2. Голф Клуб Сава 2 - 

3. - - - 

4. - - - 

5. - - - 

6. - - - 

7. - - - 

8. - - - 

9. - - - 

10. - - - 

 

БРОЈ СПОРТИСТА ТЕСТИРАН ОД СТРАНЕ ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ 

СПОРТА 

 

БР. УЗРАСНА КАТЕГОРИЈА БРОЈ СПОРТИСТА 

1. - - 

2. - - 

3. - - 

4. - - 
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ДЕО 3 

 

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ПРИЛОГА УЗ ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА 

 

Носилац програма:  

 

Бр. Обавезни прилози Попуњава 

подносилац 

(означити X) 

Попуњава 

МОС 

Напомене 

1. пропратно писмо X   

2. достављена јавна набавка    

3. финансијски извештај 

(изводи и рачуни) 

X   

4. достављено мишљење 

ревизора 

X   

5. ЦД са предлогом програма 

и обрасцем извештаја, као и 

материјалима са кампа 

(слике, чланци, репортаже и 

др.) 

X   
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ИЗЈАВА:  

 

Изјављујем, под материјалном и кривичном одговорношћу, да су подаци наведени у овом 

обрасцу и документима поднетим уз овај образац истинити и веродостојни. 

Место и датум: 09.09.2016.године 

 

                                                            М.П. 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА              ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

                        ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 

 

 

 

Датум пријема извештаја:  

 

Извештај прегледао и оценио:  

Извештај прихваћен и позитивно 

оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног лица 

Министарства 

 

 

  

 


