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АКТИВНОСТИ ГАС-а 
 

Домаће организације 

Олимпијски комитет Србије   

Период Опис активности  
јануар 
 

Достављени резултати из 2016.године ради рангирања спортиста Имајући у виду спортске резултате, као основно мерило у спорту, 
посебно при категоризацији спортова, спортиста и тренера, који се 
на годишњем  нивоу презентује МОС и ССС, савези су у обавези да 
уредно достављају резултате спортиста на великим међународним 
и државним првенствима (чл. 168 Закона о спорту) 

фебруар Пријављена међународна такмичења за 2017.годину  

мај 
 

Присуство скупштини ОКС  

Достављени остварени резултати 2009-2016 

јун Достављени годишњи програми за 2018-у годину  

Донета одлука о именовању статутарно-правне комисије ОКС Ирена С. Богдановић именована за члана, уз 5 представника 
националних савеза и председника комисије 

јули Достављен периодични извештај о спровођењу редовног програма 2017.  

септембар Достављен допис о могућности квалификације на YOG 2018, Buenos Aires  

октобар Именовање координатора при комисији „Жене и спорт“, присуство састанку  

новембар 
 

Координациони састанак у вези са одласком на Медитеранске игре 2018. Тарагона  На основу критеријума којеје прописао ОКС у вези са одласком 
такмичара, образложено испуњење услова и предложени играчи 
Бранимир Гудељ и Михаило Димитријевић.  
Коначна одлука о одласку на игре биће донета у марту 2018. 
године.  
 
 

Добијена подршка кандидатури за организацију спортског такмичења у 2017. години.  Мишљење које издаје ОКС неопходно је ради добијања 
сагласности МОС-а за организацију међународних спортских 
такмичења у Србији. 

 

Министарство омладине и спорта   

Период Опис активности 

јануар Подношење ревидираног програма за 2017.г. Како би одобрен програм био реализован, неопходно је да 
овлашћено лице преда ревидиран програм на прописаном 
обрасцу на износ који се налази у Одлуци о висини одобрених 
средстава за текућу годину. 

Потписивање уговора редовног годишњег програма за 2017. годину Потписивањем уговора носилац програма се обавезује да 
реализује програм који задовољава општи интерес у области 
спорта у РС, у оквиру одобреног предлога годишњег редовног 
програма. Решењем министарства одобравају се средства у 
одређеној висини. 
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Потписивање уговора о међународном такмичењу од значаја за Републику 
Србију  
По први пут добијена средства од државе за организацију једног голф 
првенства – Интернационално јуниорско аматерско првенство Србије у голфу 
2017  

Потписивањем уговора носилац програма се обавезује да 
реализује програм који задовољава општи интерес у области 
спорта у РС, у оквиру одобреног предлога годишњег програма 
кампа.Решењем министарства одобравају се средства у одређеној 
висини. 

Потписивање уговора кампа перспективних спортиста за 2017. годину Потписивањем уговора носилац програма се обавезује да 
реализује програм који задовољава општи интерес у области 
спорта у РС, у оквиру одобреног предлога годишњег програма 
кампа.Решењем министарства одобравају се средства у одређеној 
висини. 

април Поднет први периодични извештај  - праћење трошкова редовног годишњег 
програма за 2017.г. 

 

јун 
 

Предлог програма међународних турнира за 2018.г. 
 (Интернационално првенство Србије, Јуниорско интернационално првенство Србије, 
Аматерска лига Србије, Јуниорска аматерска лига, ПРО-АМ) 

На основу Закона о спорту, национални грански савези дужни су да 
поднесу предлог програма међународних турнира за следећу 
годину у прописаном року. 

јули Периодични извештај – праћење трошкова редовног програма (први и други)  

 Поднет завршни извештај о реализацији Јуниорског првенства 2017  Носилац програма се обавезује да завршни извештај о реализацији 
програма кампа,уз мишљење лиценцираног овлашћеног ревизора 
дпстави  МОС-у најкасније 15 дана од завршетка реализације 
програма кампа. 

септембар Поднет завршни извештај о реализацији кампа перспективних спортиста ГАС за 
2016. годину 

октобар 
 

Предлог програма кампова за перспективне спортисте за 2018.г. На основу Закона о спорту (Службени гласник РС”, бр. 10/16) и 
Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, 
бр. 64/16) надлежни национални грански спортски савез преко 
кога се остварује општи интерес у области спорта подноси 
самостално предлог свог годишњег програма организације 
кампова за перспективне спортисте. 

Периодични извештај – праћење трошкова редовног програма 
(први,други,трећи) 

 

децембар Припрема завршног извештаја за редовни програм 2017 Финансиране организације у обавези су да извештавају и обрађују 
документацију коју је потребно доставити МОС-у ради 
извештавања о реализацији програма. 
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Спортски савез Србије 

Период Опис активности 
април 
 

Достављена публикација категорисаних врхунских спортиста за 2017. годину Категоризација спортиста врши се на основу спортских резултата са националних и великих 
међународних такмичења на основу којих спортисти остварују права и принадлежности 
која им припадају у складу са Законом о спорту. 

септембар Присуство координационом састанку за Сајам спорта Манифестација под покровитељством Министарства омладине и спорта која окупља све 
спортске институције и организације, гранске и територијалне спортске савезе, који имају 
прилику да представе своје програме и активности. Посетиоци учествују у бројним 
спортским активностима, упознају актуелне теме из области спорта и рекреације, нове 
спортске дисциплине и друже се са врхунским спортистима. 

новембар Организација и координација Сајма спорта 

 

Антидопинг агенција републике Србије-АДАС 

Период Опис активности 
мај Извршена допинг контрола на ИАПСу у 2017. Савези су дужни да на годишњем нивоу планирају средства за две допинг 

контроле чија је организација и сношење трошкова обавеза прописана Законом о 
спречавању допинга у спорту. (чл. 10 Закон о спречавању допинга у спорту). 

децембар Годишњи извештај Годишњи извештај доставља се МОС-у и АДАС-у са подацима о спроведеним 
допинг контролама, антидопинг едукацијама, утврђеним повредама антидопинг 
правила и другим мерама и активностима (чл. 10 Закон о спречавању допинга у 
спорту) 

 

Завод за спорт 

Период Опис активности 
мај Редован здравствени преглед Сениорске репрезентације У складу са Законом о спорту из 2016.год, здравствени прегледи су обавезни на 

сваких 6. месеци. Завод за спорт препознат је кроз Закон као установа у којој се 
обављају прегледи. 

јануар-
децембар 

Редовно уписивање резултата спортиста Имајући у виду спортске резултате, као основно мерило у спорту, посебно при 
категоризацији спортова, спортиста и трнера, који се на годишњем  нивоу 
презентује МОС и ССС, савези су уобавези да уредно достављају резултате 
спортиста на великим међународним и државним првенствима (чл. 168 Закона о 
спорту) 

август Одржан камп перспективних спортиста ГАС, Хотел Трим - 
Кошутњак 

У складу са Законом о спорту Завод за спорт је препозната установа у којој се 
обављају кампови перспективних спортиста у Србији. (чл.107 Закона о спорту) 

новембар Упис у матичне евиденције У складу са Законом о спорту и Правилником о садржају и начину вођења 
матичних евиденција у области спорта, свака промена података мора бити 
уписана у матичне евиденције, у супротном следе казне у износу од 30.000-
500.000 РСД. (чл.107 Закона о спорту) 
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Јединице локалне самоуправе 

Период Опис активности 

септембар 2014 -  Град Ниш 
Град Нови Сад 
Град Зрењанин 
Комуникација поводом покретања програма Школе голфа за 
јуниоре у основним школама. Добијене подршке и препоруке за 
основне школе у наведеним градовима. 

 

ЈП „Ада Циганлија“ 
Период Опис активности 

Јун-јули Апликација за најам канцеларисјког простора у Управној згради ЈП 
„Ада Циганлија“ 
 
Селидба канцеларије ГАС 

 

 

Међународне организације 

Европска голф асоцијација 

Период Опис активности 

јануар Усклађивање података ГАС са ЕГА-ом 

април Координација око пријаве учешћа на европским клупским првенствима 

септембар Послат распоред међународних турнира ГАС-а за 2018. 

новембар Годишњи састанак, Швајцарска-извештај о раду ГАС за 2017. 
 

R&A 

Период Опис активности 

март Пријем донације за развој јуниорског програма 

април Учешће на семинару „Working for golf“ 

октобар Извештај за 2016 и предлог буџета 2017.г. 
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Дисциплинска комисија 
Период Опис активности 
  

  

 

Одбор за ЕГА ХЦП и аматерски статус 
Период Опис активности 
  

  

  

  

  
 

Одбор за судије и правила  
Период Опис активности 
  
 

Одбор за тренере и јуниорски статус 
Период Опис активности 
  
 

Одбор за међународне односе 
Период Опис активности 
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НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ  

Припреме - уопштено 
Период Опис активности 

јануар Припрема буџета 2017.г. 

јануар-април Уговори са репрезентативцима 

Јануар-април Календар турнира 2017г. 

април Нацрт буџета за 2018.г. 

април Нацрт календара такмичења 2018.г. 

мај Обавезан медицински преглед тима 

јануар-октобар Организација путовања, пријаве учешћа, смештај, транспорт, осигурање 

јануар-децембар Праћење трошкова према планираним буџетима 

Октобар-децембар Развојни програм, нови критеријуми 

децембар Корекција предлога календара такмичења за 2018. према новим пропозицијама 
 

 Тимови 
 
 
 
 
Јуниорски национални тим 

Сергеј Стојиљковић  
 
 
 
Сениорски национални тим 

Бранимир Гудељ 

Марко Јокић Михаило Димитријевић 

Лука Јовановић Ранко Хелц 

Андрија Ђорђевић  

Тамара Палковљевић  

Јефимија Ђорђевић  

Јана Мариновић  

Јелена Лаиновић  
 

 Стручни тим 

Име и презиме Позиција 

Урош Грегорич Голф тренер репрезентације (ментор) 

Алеш Грегорич Голф тренер репрезентације (ментор) 

Владимир Симеуновић Голф тренер Националног тима 

Бранко Бараћ Доктор репрезентације 

http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=28
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=63
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=38
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=9
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=35
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=5
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=36
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=29
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=43
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=45
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=37
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ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕНСТАВА И ЈУНИОРСКИХ ТУРНИРА 
Месец Датум Опис, место WAGR 

мај 11-13 Отворено првенство Србије, Београд Испуњени услови у oбе категорије, мушка 
категорија оцена F, женска категорија оцена G 

Јун-јули 30-2 Отворено јуниорско првенство Србије, Београд Испуњени услови у ибе категорије, мушка 
категорија оцена F,  
женска категорија оцена G 

септембар 9-10 Отворено Мид-аматер и Сениорско првенство 
Србије, Београд 

/ 

април-
oktoбар 

 Аматерска лига Србије, Београд – Жабаљ 
 

 

7.-9.04.2017. I коло Аматерске лиге Србије мушка категорија F 

27.-29.07.2017. II коло Аматерске лиге Србије мушка категорија F 

25.-27.08.2017. III коло Аматерске лиге Србије женска категорија G 
29.09-01.10.2017. IV коло Аматерске лиге Србије мушка категорија F 

13.-15.10.2017.  V коло Аматерске лиге Србије  мушка категорија F 

април-
октобар 
 

17.04. 
16.05. 
27.06. 
05.07. 
17.08. 
26.09. 
14.10. 

Јуниор Челенџ, Београд-Жабаљ  

Мини и Миди Куп, Београд-Жабаљ  
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ШКОЛА ГОЛФА ЗА ЈУНИОРЕ 
Период Опис активности 

јануар-децембар Уговори са Основним школама и професорима у Новом Саду и Нишу  

јануар-децембар Тестирање (месечно) 

април-октобар Излазак на терен (месечно) 

јануар-децембар Израда програма на месечном нивоу (јединствена настава на свим локацијама) 

јануар-децембар Завршено полагање нивоа на свим локацијама  

 
септембар - децембар 

Уведен голф као редован час тј. Редован програм у ОШ Лаза Костић у Београду, 
потписан уговор са школом, обука наставника, реализација самог програма 

јануар-децембар Евиденција уплата  

јануар-децембар Месечни обилазак локација у Србији, расподела опреме 

Октобар-нoвембар Анексирани уговори са основним школама 
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Статистика јуниора у Школи голфа за јуниоре 

РЕДОВНА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 
Опис:  Голф је саставни део наставе у оквиру физичког васпитања и образовања 

Наставне јединице: Разрађене 34 наставне јединице за календарску годину 

Oпрема: SNAG 

Ангажовани: Професори физичког у ОШ на локацијама, под менторством стручног кадра ГАС-а  

Цена: Бесплатно 

  Школска година 
2015/2016 

Школска година 
2016/2017 

Школска година 
2017/2018 

Градови: Београд ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ 

 Зрењанин ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

ОШ „Жарко Зрењанин“ / 

 Нови Сад / ОШ „Ђорђе Натошевић“ ОШ „Ђорђе 
Натошевић“ 

 Ниш / / ОШ „Иво Андрић“ 

Узраст: I разред 257 377 290 

 II разред 234 377 300 

 III разред  234  

Укупно деце:  491 988 590 
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СЕКЦИЈА ГОЛФА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 
Опис: Из програма редовне наставе, из свих одељења, професор врши избор таленоване и 

посвећене деце која су заинтересована да похађају додатне часове голфа.  

Опрема: Прави штапови 

Број ученика: Један ученик из сваког одељења првог разреда  
Пет ученика из сваког одељења другог разреда  
Пет ученика из сваког одељења трећег разреда  
Пет ученика из сваког одељења четвртог разреда  

Ангажовани: Професори физичког у ОШ на локацији, под менторством стучног кадра ГАС-а  

Цена: Бесплатно 

  Школска година 
2015/2016 

Школска година 
2016/2017 

Школска година 
2017/2018 

Градови: Београд ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ 

 Зрењанин ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

 

 Нови Сад   ОШ „Иво Лола Рибар“  

 Ниш   ОШ „Иво Андрић“ 

Узраст: I разред 6 18 20 

 II разред 25 50 15 

 III разред / 25 10 

 IV разред / 25 10 

Укупно:  31 118 55 
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ШКОЛА ГОЛФА ЗА ЈУНИОРЕ-ТРЕНИНЗИ 
Опис програма:  Организоавни тренинзи два пута недељно. Након четри месеца редовног похађања, деца стичу чланство 

ГАС-а, могућност доласка на тренинг у голф клубове, учешће на јуниорским турнирима и вођење ХЦП за ту 
сезону. Једном месечно тренинг са голф мрежом, у току сезоне организован излазак на терен у пратњи 
тренера и стручног лица ГАС-а 

Опрема: SNAG, након 4 месеца прави штапови  

Ангажовани: Професори физичког у ОШ на локацији, под ментoрством стручног кадра ГАС-а  

Узраст: I – IV разреда 

Цена: Месечна чланарина: 
Нови Сад 1500 РСД 
Ниш 700 РСД 

  Школска година 
2014/2015 

Школска година 
2015/2016 

Школска година 
2016/2017 

Школска година 
2017/2018 

Градови: Београд СРЦ "11. Април" 
СЦ "Стари Диф" 
 

СРЦ "11. Април" 
ОШ „Лаза Костић“ 

ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ 

 Зрењанин / ОШ „Жарко Зрењанин“ ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

/ 

 Нови Сад  ОШ „Коста 
Трифковић“ 
ОШ „Ђорђе 
Натошевић 

ОШ „Ђорђе Натошевић  
ОШ „Иво Лола Рибар“ 

ОШ „Ђорђе 
Натошевић  
ОШ „Иво Лола 
Рибар“ 

ОШ „Ђорђе Натошевић  
ОШ „Иво Лола Рибар“ 

 Ниш ОШ „Иво 
Андрић“ 

ОШ „Иво Андрић“ 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

ОШ „Иво Андрић“ 
 

ОШ „Иво Андрић“ 
 

Укупно:  48 67 50 30 
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ЧЛАНОВИ (РЕДОВНИ, ПРИДРУЖЕНИ) 
Редовни чланови: Придружени чланови 

Голф клуб Београд Срспско професионално голф удружење 

Голф клуб Центар Голф асоцијација Војводине 

Голф клуб Сава Голф клуб Нови сад – Члан од маја 2017.године 

Дипломатик голф клуб  

 

 

Период Опис активности 

јануар-април Голф портал, достава спискова активних чланова, активација чланова, 
израда чланских картица 

април Обука запослени у голф клубовима 
Достављен материјал чланицама (евиденциони картони, сажета 
правила, правила голфа и др.материјал) 

март-новембар Голф портал, пријава турнира, провера исправности уноса турнира, 
провера резултата и стартне листа турнира 

јун Подршка укључивљњу у манифестацију „Женски дан голфа“ 

јануар-децембар Административна подршка... 

јануар-децембар Издавање и праћење извођења академија у клубовима.  

јануар-децембар Издавање Дозволе за игру 

септембар-децембар Посета игралиштима са Школом за јуниоре 

септембар- Редовна комуникација на популаризацији, едукацији, развоју 
Јуниорског програма 

јануар-децембар Континуирано обавештавање чланица о свим новинама у спорту који 
директно или индиректно утичу на голф (пренос информација од 
Републичког завода за спорт, Министарсва омладине и спорта, 
Олимпијског комитета и осталих организација. 
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РАЗВОЈ ХЦП ПОРТАЛА ГАС  
 

Функционални део Ток  

Централна апликација У изради  

Локални клупски сервер Оперативан  

Сервер Оперативан  

Електронска датотека чланова Оперативна  

Обрачун ЕГА ХЦП Оперативан  

Турнири Оперативни  

Резултати уживо  Оперативни  

Резервација тее тиме У изради  

Ранкинг  У изради  

Подршка Константно  

Апликација на Ios и андроид систему У плану  
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МАРКЕТИНГ 

Период Опис активности 

јануар-децембар Редовно одржавање, обавештавање, информисање о новостима и активностима ГАС-а на сајту и свим 
друштвеним мрежама ГАС-а.  
Месечно слање Newsletter-a. 

јануар-децембар Партнерства и донације ГАС-а 
- ТаylorMade, Adidas (генерални партнери репрезентације Србије. Подршка у опреми, асортиману и 

гардероби репрезентације) 
- SBB (донација и партнерство Сајма спорта 2017.) 
- Implementacija (одржавање сајта, програма ранкинга, школе голфа) 
- R&A (донација) 
- Аbsolut OK (донација) 
- Uniqa osiguranje (донација) 
- Ryder Cup (партнер јуниорског програма, развој јуниорског голфа) 
- Јокер (партнерство за Илију Ђурђевић-про) 

јануар-децембар 
 
 

Промоције ГАС-а 
 

- Сајам спорта Београд(новембар) 
Манифестација под покровитељством Министарства омладине и спорта која окупља све спортске 
институције и организације, гранске и територијалне спортске савезе, који имају прилику да представе 
своје програме и активности. Посетиоци учествују у бројним спортским активностима, упознају 
актуелне теме из области спорта и рекреације, нове спортске дисциплине и друже се са врхунским 
спортистима. 

- Сајам спорта и здраве хране Ниш  
ОШ „Иво Андрић“ из Ниша поводом 40 година рада организовала је Сајам спорта по узору на велики Сајам 
спорта у Београду. На Сајму су се представили различити спортски клубови у Нишу. 

- Основне школе у Србији 
- Медијска промоција (СК Голф, СК спорт, Ултра, …) 
- Голф кефалица - рекламе 

ГАС је интервјусао полазнике Школе голфа за јуниоре са свих локација у Србији на тему усвојених врлина 
које су саставни део јуниорског програма. Добијени одговори изрежирани су у виду Голф кефалице. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
  напомена 2016 2017  

ПРИХОДИ   € €  

Чланарине  1 12.050 13.510  

Јуниорска школа   1.810 607  

Портал   2.880 4.214  

Котизације   10.650 2.250  

Донације/спонзорства/партнерства  2 264.570 152.460  

Остало  3 5.910 8.480  

Укупно:   297.870 181.521  

      

РАСХОДИ      

      

Сениорски национални тим   40.370 18.800  

Јуниорски национални тим 
Камп перспективних спортиста 

  26.950 
2.100 

32.400 
3.370 

 
 

Тренери/капитен   57.800 17.300  

Јуниорска школа 
Зараде 

  5.980 
61.400 

12.100 
60.550 

 
 

Организација домаћих 
Такмичења/међународна клупска 

  7.500 11.070
1
  

Остали трошкови  4 41.000 15.370 
 

9.240 

 
 

12.000 
Рентирање и лизинг     

Укупно:   255.100 180.200  

                                                           
1
 Укључујући антидопинг контролу 
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   2016 2017  
Напомене (прихода и расхода)   € €  

1. чланарине      

сениорска   11.500 12.590  
Јуниорска   420 445  
Про 
Приступнина  

  100 
- 

100 
375 

 

2. донације/спонзорства/партнерства      

R&A   13.000 17.880  
SBB   74.000 50.000  
Absolut Solutions   48.000 40.000  
Уника осигурање   11.600 13.330  
Comutel   84.500 -  
МОС   9.600 15.835  
ОКС   6.500 -  
Ct Computers   6.000 -  
TaylorMade   3.200 3.000  
Ryder Cup 
Joker 
BelMedic 
Спонзори Сајма спорта 

  - 
- 
10.000 
4.000 

7.000 
1.200 

- 
4.200 

 

3. остало
2
      

      
4. остало      

услуге   8.200 6.740  
ЕГА чланарина   2.400 2.200  
опрема   9.570 2.700  
публикације   4.800 650  

Таксе, провизије,осигурање   10.800 3,080
3
  

 

                                                           
2
 Рентирање комбија, лиценце, обуке. 

3
 Укључујући позајмицу СПГУ 50.000рсд 
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ПРОГРАМИ ГАС-А 
Детаљно о сваком програму на званичној страни ГАС-а.  

Развојни програм ГАС-а 

Програм ГАС 2015-2018 

Програм академија 

Програм групне академије 

Програм индивидуалне академије 

Програм антидопинг деловања 

Програми лиценцирања 

Лиценцирање тренера 

Лиценцирање судија 
 

 

 

 

  

http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/razvojni-program-GAS-final.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C-%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%A4-%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%95-%D0%A1%D0%A0%D0%91%D0%98%D0%88%D0%95-2015-2018.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/Program-grupna-akademija.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/Program-individualna-akademija.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/GAS-Program-antidoping-delovanja-20151.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/pravilnik-o-licenciranju-trenera-u-golfu1.pdf
http://gasmedia.golfasocijacijasrbije.rs/2013/03/Akt-o-programu-licenciranja-strucnih-kadrova-sudija-a.pdf


  2017ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

21 
 

 

ЗАПОСЛЕНИ  
Ирена Сутуровић Богдановић – генерални секретар 

Јована Трифуновић – асистент генералног секретара 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
Владимир Симеуновић – национални тренер 

Ненад Симеуновић – руководилац развоја омладинског програма 

 

САРАДНИЦИ 
Урош Грегорич – ментор голф тренера и репрезентације  

Алеш Грегорич- ментор голф тренера и репрезентације 

Бранко Бараћ – лекар 

Марина Гојковић – рачуновођа 

ИЕФ - ревизори 

Илија Ковачић – ПР маркетинг 

Горан Костић – монтажер 

Горан Пајкић – програмер 

Младен Зарић – ИС подршка 

 

ИНСТРУКТОРИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА – САРАДНИЦИ 
Марко Блажевић - Основне школе, Нови Сад 

Дарко Радлински - Основне школе, Зрењанин 

Миодраг Георгијев - Основне школе, Ниш 


