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АКТИВНОСТИ ГАС-а 
 

Домаће организације 

Олимпијски комитет Србије   

Период Опис активности  
јануар Позив на семинар у организацији комисије ОКС Жене и спорт - 

"Тренер у улози психолога".  
Позив за семинар прослеђен је свим члановима ГАС-а. 

На основу достављених резултата за потребе рангирања 
спортиста, достављена листа Катеогрисаних спортиста у голфу који 
испуњавају прописане критеријуме. 

 

март 
 

Информације Здравствене комисије ОКС везано за ситуацију са 
корона вирусом намењене спортистима и особама из стручног 
окружења спортиста 
 

Информације су подељене са свим члановима ГАС. 

Достављено обавештење о изабраном лекару националниг 
гранског спротског савеза 

 

Обавештење о новом термину одржавања Олимпијских игара у 
Токију 

 

мај 
 

Успостављање Националног центра за бригу, развој, и подршку 
спортистима. 
Ради подршке спортистима ван терена ОКС се прикључио пројекту 
Европске уније – “We care” 
Прва фаза је истраживање у коме учествују спортисти старији од 
18 година. 
 

ГАС је подржао иницијативу за овај пројекат и свим члановима националних тимова 
старијим од 18 година прослеђен је упитник. 

Достављени закључци и препоруке здравствене комисије ОКС 
поводом COVID-19 инфекције и повратка у тренажни и 
такмичарски циклус спротиста, као и информације о локацији 
тестирања за спортисте. 
 

 

јун 
 

Присуство скупштини ОКС путем видео конференције 
 

 

Захтев за мишљење за организацију међународних такмичења 
2021. годину 
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Подношење предлога редовног програма и међунаордних 
турнира за 2021. годину 
 

 

Добијена препорука Здравствене комисије ОКС за тренажне активности у 
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом 
 

 

јули Добијена подршка кандидатури за организацију спортског такмичења у 
2021. години.  
 

Мишљење које издаје ОКС неопходно је ради добијања сагласности МОС-а за организацију 
међународних спортских такмичења у Србији. 

септембар Поднета апликација за програм ОКС “Идентификација талената” 
 

 

Учешће на манифестацији „Спортски дан“ у оквиру „Европске недеље 
спорта“ 
 

 

новембар Достављање подршке за избор Председника ОКС 
 

 

 

Министарство омладине и спорта   

Период Опис активности 

јануар Подношење завршног извештаја Редовног програма за 2019. 
годину. 
 

 

Подношење ревидираних  програма за 2020.г. 
Редован годишњи програм 
Камп перспективних спортиста 
Међународно такмичење од значаја за Републику Србију 
 

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 2020. 
годину 

24.јануара 2020.год. потписан Уговор о редовном програму увећан у односу на раније године 
за 100.000рсд (тотал 1.100.000рсд). Након ребуџета који се радио због последица COVID19, 
потписан је Анекс Уговора који је поново враћен на раније износе тј. На 1.000.000рсд.  
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. 
 

март Достављен ревидиран програм Отворено Првенство Србије 2020 
 

 

април Поднет први периодични извештај  - праћење трошкова редовног 
годишњег програма за 2020.г. 
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мај Достављање информација и упис у Информациони систем 
Министарства омладине и спорта 
 

 

јун Предлог програма међународних турнира за 2021.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. 

Предлог редовног годишњег програма за 2021. годину На основу Закона о спорту, национални грански савези дужни су да поднесу предлог редовног 
програма за следећу годину у прописаном року. 

Предлог организације Кампа перспективних спортиста за 2021. 
годину 
 

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

Достављање новог Ревидираног редовног годишњег програма 
2020. 
 

15.јуна, поптисан Анекс након ребуџета.  

Подношење ревидираног годишњег програма за Камп 
перспективних спортиста за 2020. годину 

 

јули Периодични извештај – праћење трошкова редовног програма 
(други) 

 

Добијена сагласност за организацију међународних такмичења у 
2020. години 

 

октобар Периодични извештај – праћење трошкова редовног програма 
(трећи) 
 

 

децембар Припрема завршног извештаја за редовни програм 2020. Финансиране организације у обавези су да извештавају и обрађују документацију коју је 
потребно доставити МОС-у ради извештавања о реализацији програма. 
 

Обавештења везана за епидемиолошку ситуацију COVID-19 

11. март Наредба о забрани окупљања у Републици Србији  
 

13. март Допис ГАС – Упит за одржавање голф турнира 
 

14. март Упит за достављање информација о спортистима у иностранству 
 

14. март Одлука о измени и допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу 
 

16. март Уредба о мерама за време ванредног стања 
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18. март Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије  
 

20. март Захтев за доставом информација о спортистима у иностранству 
 

Допис ГАС – Информације о спортисти Андрији Ђорђевићу 
 

23. март Поновни захтев за доставом информација о спортистима у иностранству 
 

Допис ГАС – Информације о спортисти Андрији Ђорђевићу 
 

28. март Захтев за доставом информација о броју запослених лица у савезима и клубовима 
 

31. март Обавезујућа инструкција за органе, организације и друга правна лица која истичу заставу Републике Србије 
 

01. април Допис ГАС – Достављање информација о запосленим лицима 
 

04. април Поновни захтев за доставом информација о спортистима у иностранству 
 

06. април Допис ГАС – Информације о спортисти Андрији Ђорђевићу 
 

07. април Захтев за достављање ажурираног календара такмичења за 2020. годину 
 

17. април Допис ГАС – Достављање ажурираног календара такмичења за 2020. годину 
 

21. април Допис ГАС – Молба за отварање голф терена у Републици Србији 
  

24. април Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области 
рекреативног спорта  
 

28. април Инструкције за отпочињање тренажног процеса врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у примени мера превенције, 
спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 

 
Препоруке за наставак тренажног процеса у свим спортским објектима врхунских спротиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у 
примени мера превенције и смањеа ризика преношења вируса SARS-COV-2 
 

21. мај Наредба о измени Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору 
 

28. мај  Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору 
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5. јун Закључак о мерама из одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу 
 

29. јун Закључак о обавезном ношењу маски у затвореном простору 
 

1. јули Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 
 

5. јули Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 
 

11. август Закључак о препорукама организаторима такмичења о општим мерама превенције и посебним мерама за спорт 
 

29. август Наредба о измени наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору 
 

17. 
септембар 

Закључак о усвојеним мерама за сузбијање и заштиту ширења заразне болести COVID-19 приликом одржавња спортских тренинга и такмичења у 
затвореном простору 
 

 

 

Спортски савез Србије 

Период Опис активности 
мај 
 

Обавештење о одлагању заказивања термина Скупштине Спортског 
Савеза Србије 

 

новембар 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 ове године услед епидемиолошке 
ситуације обележен је симболично, уз присуство представника националних савеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2020 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

9 
 

Антидопинг агенција републике Србије-АДАС 

Период Опис активности 
јануар Достављен извештај о усвојеним одлукама на седници УО 

АДАС 

 

мај Препоруке за процедуру допинг контроле током пандемије 
корона вирусом 

 

Писмо за спортисте о процесу допинг контроле за време 
пандемије COVID-19 

 

септембар Извршена допинг контрола на ИАПСу у 2020. години  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). 

Достављен извештај о усвојеним одлукама на седници УО 
АДАС 

 

новембар Позив за учешће у припреми иницијативе за измене Закона 
о спречавању допига у спорту 
 

 

Обавештење о ступању на снагу новог Светског антидопинг 
кодекса и усклађивања Антидопинг правилника са истим 

ГАС је у обавези да припреми нови Антидопинг правилник и исти достави МОС-у и АДАС-у 
до 15. јануара 2021. године 

 

Завод за спорт 

Период Опис активности 
март Достављене информације везане за актуелну ситуацију 

уземљи изазвану вирусом COVID-19  
 

 

јули Достављене ажуриране информације везане за актуелну 
ситуацију уземљи изазвану вирусом COVID-19 

 

август Допис са новинама и информацијама везаним за обавезне 
елементе моторичког тестирања врхунских и перспективних 
спортиста  
 

 

септембар Обавештење по питању препорука исмерница у поступању 
код спортиста који су позитивни на COVID-19 у консултацији 
са Градским Заводом за јавно здравље у Беораду и 
јединицом за контролу и превенцију болест 
 

 

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 
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и ССС, савези су уобавези да уредно достављају резултате спортиста на великим 
међународним и државним првенствима (чл. 168 Закона о спорту) 
 

новембар Одржан камп перспективних спортиста ГАС 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) 
 

 

Јединице локалне самоуправе 

Период Опис активности 

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

 

Савез за Школски спорт Србије 
Период Опис активности 

фебруар - новембар 
 

Праћење релаизације програма 
 “Спорт у школе” 
 

Спорт у школе" је  бесплатан Пројекат 
намењен деци узраста од 1. до 4. разреда 
основне школе који финансира 
Министарство омладине и спорта, под 
пуном подршком Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а спроводи га 
Савез за школски спорт Србије. У пројекту 
учествује 110 Основних школа из целе 
Србије. У плану је проширење програма. 

мај  Државно школско првенство у голфу Планирано  Друго по реду државно 
школско првенства у голфу 2020год., је 
отказано због актуелне пандемије.  
 

август програм “Мала Олимпијада” 2020. године Програм „Мала Олимпијада“ је догађај 
Савеза за школски спорт у коме учетвује 
око 300 ОШ - ОТКАЗАНО 



     2020 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

11 
 

септембар- Реализација пројекта “Спорт у школе” У периоду сеп.2019-март 2020.год. програм 
се редовно спроводио. Од априла – 
децембра 2020.год. спроводи се 
селективно у зависности од стања на 
локалу. 

 

Међународне организације 

Европска голф асоцијација 

Период Опис активности 

јануар Ажурирање података ГАС са ЕГА-ом 

фебруар Позив за учешће на семинару “WHS/EGA European Course Ratings” 
Плаћање годишње чланарине  

март-септембар Континуирано достављање актуелних информација око одржавања турнира у 
организацији Европске голф асоцијације (одлагања, отказивања, нове пропозиције, 
нови рокови за пријаве..)  

март Обавештење о отказивању семинара “WHS/EGA European Course Ratings” 

мај-август Пријава играча за турнире 

новембар Присуство годишњем Генералном састанку који је одржан путем видео конференције.1 
 

 
 

 

 

                                                           
1Резиме ЕГА Скупштине: Најважније теме које су ове године разматрали чланице савеза су: извештај Извршног одбора током 2019/2020, извештај о 
ЕГА првенствима 2020, финансијски извештај, избор делегата Европске голф асоцијације, као и измене Статута ЕГА и пресељење седишта из 
Луксембурга у Лозану. 
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R&A 

Период Опис активности 

јануар-новембар Достављање извештаја међународних турнира за WAGR листу 

фебруар Учешће на семинару ТАРС за међународне судије голфа – оба кандидата 
положила и стекла звање међународног судије 

март Добијена донација за програме 
“Национални Породични дан голфа” 
“Школа голфа за јуниоре” 

март Захтев за достављањем информација о индустрији голфа у земљи изазвану 
пандемијом COVID-19 

март-мај Обавештења о отказиавњу турнира у организацији R&A - The R&A Student Tour 
Series Final, The R&A Girls’ U16 Amateur Championship, The 149th Open, AIG 
Women’s British Open.  

мај Захтев за достављање информација о утрошеним средствима за програме 2020 
и план реализације истих у току 2020. године  

новембар Извештај за 2020 и предлог буџета 2021.г. 
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Интернационална голф федерација 

Период Опис активности 

април Достављен материјал ПГА Америке “Back2Golf US Industry Initiative” са 
препорукама за пословање свих сегмената голф индустрије у периоду 
пандемије COVID-19 
 

мај Достављена разматрања Олимпијског и Параолимпијског комитета Америке за 
планирање поновног тренажног процеса и вођења догађаја у оквиру 
постављених рестрикција везаних за COVID-19. 
 

мај Достављање обавештења о отказивању Светског аматерског тимском првенства 
2020 
 

октобар Двогодишњи састанак IGF2 
 

 

 

                                                           
2 Резиме састанка ИГФ: Најважније теме које су ове године разматрали чланице савеза су: извештаји Извршног и административног 

одбора током периода 2018-2020., избор домаћина Светског аматерског тимског првенства 2023. године. 

 

Следеће Светско аматерско тимско првенство одржаће се 2022. године у Француској, док ће домаћин 2023. године бити Уједињени 

арапски емирати. 

 

Одлука Интернационалне голф федерације је да се Светско првенство одржи две године за редом а онда устали одржавање на сваке две непарне 
године. Овим ће се избећи преклапање са Олимпијским играма и Олимпијским играма младих. 
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Дисциплинска комисија 
Период Опис активности 
јануар-децембар Заседање комисије електронским опутем  и одлука по питању дисциплинског прекршаја Тамаре Палковљевић на Интернационалном и 

Националном Аматерском Првенству Србије 2020 у септембру текуће године. 
 

Одбор за ЕГА ХЦП и аматерски статус 
Период Опис активности 
Јануар-децембар - Редовно праћење и контрола програма за обрачун ХЦП 

- Анализа програма за WHS и упоређивање са пристиглим понудама 
- Припрема и услађивање ЕГА ХЦП са Светским обрачуном хендикепа – детаљна анализа приказана кроз Извештај ГАСа  

 

Одбор за судије и правила  
Период Опис активности 
јануар-децембар 1. Фебруар 2020 – тројица нових судија са међународном лиценцом након полагања ТАРС испита у St. Andrews-u. Зоран Антонијевић, 

Ивица Сутуровић, Милан Илић 
2. Мај 2020 – Одржан састанак путем видео позива Судијског одбора уз присуство свих судија. Теме  

- Анализа текућих локалних правила игралишта у Србији 
- Ангажовање судија за текућу сезону 
- Искуства са ТАРС 2020 

3. Направљен распоред суђења за ГАС турнире у сезони 2020 тако да све ГАС турнире суде двојица судија на начин да сваки 
међународни судија добије прилику са буде и главни и помоћни судија турнира. 

4. Успешно реализована такмичарска сезона уз посвећено и одговорно ангажовање свих судија. 
 
План за 2021. годину 

- Одбор за судије и правила голфа уз сарадњу свих судија, а на основу досадашњег искуства играча препознаће, детаљно 
описати и представити клубовима по три од пет најчешћих или најспорнијих ситуација у које играчи могу да западну играјући 
на голф теренима у Србији. 

- Два састанка путем видео позива, пре почетка такничарске сезоне (план ангажовања), и један на крају сезоне (сумирање 
такмичарске сезоне). 

 

Одбор за тренере и јуниорски статус 
Период Опис активности 
јануар-децембар Тренерски одбор у току године имао је три састанка. На истим су донете одлуке о издавању за лиценцу више у односу на претходне за Вука 

Радовића и Дарка Радлинског. Једна кандидаткиња у току године полагала је теоретски и практични део и добила привремену лиценцу за 
рад. 
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Одбор за међународне односе 
Период Опис активности 
јануар-децембар - 

 
НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ  
Припреме - уопштено 

Период Опис активности 

јануар Припрема буџета 2020.г. 

јануар-март Уговори са репрезентативцима 

јануар-март Календар турнира 2020г. 

март-децембар Ревизија годишњег такмичарског календара ГАС, редовно обавештавање играча о 
променама, израда појединачних такмичарских календара за сваког играча 

фебруар-децембар Месечни тренинг националних тимова  
Током периода карантина рађени су фитнес онлине тренинзи 

април Нацрт буџета за 2021.г. 

април Нацрт календара такмичења 2021.г. 

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

Јун Тренинг камп националниџ тимова са Урошем Грегоричем и Владимиром 
Симеуновићем 

новембар Камп перспективних спортиста Србије 

јануар-децембар Праћење трошкова према планираним буџетима 
 

 Тимови 

 
 
 

Јуниорски национални тим 

Марко Јокић  
 
Први тим репрезентације 
Србије 

Дане Цветковић 

Лука Јовановић* Јефимија Ђорђевић 

Андрија Ђорђевић Јана Мариновић* 

Лара Тодоровић  
Вукашин Сутуровић  
Момир Вицковић  
Марко Сушић  
Никола Бојанић  

http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=38
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=77
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=35
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=43
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=36
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=45
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=60
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=56
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=66
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=104
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=84
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Перспективни спортисти - шири тим репрезентације Андрија Грацун  

Андреј Димитријевић 
Анастасија Димитријевић* 
Вук Милићевић 

Зара Кораћ 

Јелисавета Васиљевић  

Миа Алексић 

Милош Милићевић 
Никола Бјелобаба* 

*Услед неиспуњења услова из уговора о ангажовању спортиста у 2020-ој години Лука Јовановић, Јана Мариновић, Анастасија Димитријевић и 
Никола Бјелобаба искључени су са списка националних тимова. 

 

Пласман на Светску аматерску ранкинг листу (WAGR) 

Име и презиме Турнир 

Лара Тодоровић I коло Националних Мечплеј квалификација за WAGR 

Момир Вицковић III коло Националних Мечплеј квалификација за WAGR 

Пуниша Плазина III коло Аматерске лиге Србије 

 

Учешће чланова националних тимова на међународним такмичењима 
Месец Датум Опис, место Такмичари, резултат 

фебруар 14-16 Пафос, Кипар 

Cyprus Junior Open Championship 

Вукашин Сутуровић, 39. место 

Марко Сушић, 53. место 

јун 26-28 Арборетум, Словенија 
 
Slovenian International Boys & Girls Championship 2020 

Јелисавета Васиљевић, 18. место 

август 3-6 Правец, Бугарска 

Bulgarian Junior Open Championship 

Никола Бојанић, 8. место 

Вукашин Сутуровић, 10 место 

http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=68
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=83
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=76
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=69
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=185
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=67
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=188
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=232
http://rangas.golfasocijacijasrbije.rs/?page=igrac-profil&i=234
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август 27-29 Млада Болеслав, Чешка 

European Young Masters – EGA 

Никола Бојанић, 36. место 

Вукашин Сутуровић, 36. место 

септембар 24-26 Правец, Бугарска 

Bulgarian Amateur Championship 

Лара Тодоровић, 4 .место 

септембар 22-25 Цирих, Швајцарска 

European Amateur Championship – EGA 

Дане Цветковић, MC 

септембар 16-18 Гејстерен, Холандија 

Dutch National Open Matchplay Championship 

Дане Цветковић, last 64 

август 13-15 Хаутраг, Холандија 

Dutch National Stroke Play Championship 

Дане Цветковић, MC 

септембар - 

октобар 

30-03 Љубљана, Словенија 

European Ladies Amateur Championship - EGA 

Лара Тодоровић, MC  

 

Стручни тим 

Име и презиме Позиција 

Урош Грегорич Ментор голф тренера и репрезентације Србије 

Владимир Симеуновић Голф тренер Националног тима 

Бранко Бараћ Доктор репрезентације 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕНСТАВА И ЈУНИОРСКИХ ТУРНИРА 
Месец Датум Опис, место WAGR 

јун 5-6 I коло Националних Мечплеј квалификација за WAGR, 
Београд 

Испуњени услови у oбе категорије, 
мушка категорија оцена 7.77, женска 
категорија оцена 16.58 

јун 9-11 Државно Мечплеј првенство Србије, Београд Испуњени услови у oбе категорије, 
мушка категорија оцена 13.09, женска 
категорија оцена 17.13 

јули 2-4 Отворено јуниорско првенство Србије, Београд Испуњени услови у  категорији дечака,  
оцена 17.19, у категорији девојчица 
недостајао је број учесница 

август 11-12 II коло Националних Мечплеј квалификација за WAGR, 
Београд 

Испуњени услови у oбе категорије, 
мушка категорија оцена 9.00, женска 
категорија оцена 13.8 

август 29-30 Отворено Мид-аматер и Сениорско првенство Србије, 
Београд 

/ 

септембар 4-6 Отворено првенство Србије, Београд Испуњени услови у oбе категорије, 
мушка категорија оцена 16.57, женска 
категорија оцена 17.33 

октобар 5-6 III коло Националних Мечплеј квалификација за WAGR, 
Београд 

Испуњени услови у oбе категорије, 
мушка категорија оцена 6.56, женска 
категорија оцена 19.14 

август-
oктoбар 

 Аматерска лига Србије, Београд – Жабаљ  

14.-16.08. I коло Аматерске лиге Србије, Београд мушка категорија 18,77; женска 
категорија 15.26 

21.-23.08. II коло Аматерске лиге Србије, Жабаљ мушка категорија 16.24; женска 
категорија 13.41 
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25.-27.09. III коло Аматерске лиге Србије, Жабаљ мушка категорија 12.83 
09.-11.10. IV коло Аматерске лиге Србије, Београд мушка категорија 17.71, женска 

категорија 22.44 
30.10.-01.11. V коло Аматерске лиге Србије, Београд мушка категорија 18.44 , женска 

категорија 19.82 

јун-октобар 
 

16.06. 
26.06. 
25.08. 
08.09. 
15.09. 
29.09. 
06.10. 

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 Нишу  

јануар-децембар Тестирање (месечно) 

јули-октобар Излазак на терен (месечно) 

јануар-децембар Евиденција уплата  

Статистика јуниора у Школи голфа за јуниоре 

ГОЛФ У ПРОГРАМУ „Спорт у школе“ 
Опис:  Голф је саставни део програма тренинга „Спорт у школе“ 

Програм: Разрађено 34 тренинга за календарску годину 

Oпрема: SNAG 

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

Цена: Бесплатно 

  Школска година 
2016/2017 

Школска година 
2017/2018 

Школска година 
2018/2019 

Школска година 2019/2020 Школска година 2020/2021 

 Апатин   ОШ „Жарко Зрењанин“ ОШ „Жарко Зрењанин“ Услед тренутне 
епидемиолошке ситуације и 
прописаних мера за 
спречавање ширења заразне 
болести COVID-19, наставак 
активности у основним 
школама планиран је за 
пролеће 2021. године. 

Градови: Београд ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Лаза Костић“ ОШ „Младост“ ,  
ОШ „Браће Јерковић“ 
ОШ „Лаза Костић“ 

ОШ „Младост“ ,  
ОШ „Браће Јерковић“ 
ОШ „Лаза Костић“ 
ОШ “Иво Андрић” 
ОШ“Радивој Поповић“ школа за 
децу са посебним потребама 

Зајечар   ОШ „Љубица Нада“ ОШ „Љубица Нада“ 

Зрењанин ОШ „Жарко 
Зрењанин“ 

/ ОШ „2.октобар“ ОШ „1.октобар“ 

Инђија    ОШ "22.јул" 

Крагујевац   ОШ „Драгиша 
Михајловић“ 

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ 
ОШ "Јован Поповић" 

Крушевац   ОШ „Јован Поповић“ ОШ „Јован Поповић“ 

Нови Сад ОШ „Ђорђе 
Натошевић“ 

ОШ „Ђорђе 
Натошевић“ 

ОШ „Ђорђе Натошевић“ / 
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Ниш / ОШ „Иво Андрић“ ОШ „Иво Андрић“,  
ОШ „Бубањски хероји“ 

ОШ „Иво Андрић“,  
ОШ „Бубањски хероји“ 

Панчево    ОШ“Исидора Секулић“ 

Пирот    ОШ "Свети Сава" 
ОШ "Душан Радовић" 

 Пријепоље   ОШ „Милосав Стиковић“ ОШ „Милосав Стиковић“ 

Суботица   ОШ „Свети Сава“ ОШ „Свети Сава“ 

Чачак    ОШ "Божо Томић" 

Укупно:  988 1250 1700 2500  
 

ШКОЛА ГОЛФА ЗА ЈУНИОРЕ-ТРЕНИНЗИ 
Опис 
програма:  

Организоавни тренинзи два пута недељно. Након четири 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: 
Ниш 700 РСД 

  Школска година 
2014/2015 

Школска година  
2015/2016 

Школска година 
2016/2017 

Школска година 
2017/2018 

Школска година 
2018/2019 

Школска година 
2020/2021 

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“ 
 

ОШ „Иво Андрић“ 
 

ОШ „Иво Андрић“ 

Укупно:  48 67 50 30 10 15 
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ЧЛАНОВИ (РЕДОВНИ, ПРИДРУЖЕНИ) 
Редовни чланови Придружени чланови 

Голф клуб Београд Српско професионално голф удружење 

Голф клуб Центар Голф асоцијација Војводине 

Голф клуб Сава Голф клуб Црвена звезда- стиче редован статус на редовној скупштини 
2020.год. 

Голф клуб Нови Сад Спортско удружење голф Пирот 
 

Период Опис активности 

јануар-децембар Континуирано обавештавање чланица о свим прописима и мерама на 
нивоу државе у вези епидемиолошке ситуације узроковане врисуом 
COVID-19. (пренос информација од Републичког завода за спорт, 
Министарсва омладине и спорта, Олимпијског комитета и осталих 
организација). 

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

јануар Додатне бенефиције клубова за чланове националних тимова Србије 

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

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 

мај-септембар Припрема реализације пројекта Породични дан гофа 
Потписивање уговора, финансијска подршка, координациони састанци, 
извештаји о реализованом пројекту (Голф клуб Београд, Голф клуб 
Центар, Голф клуб Нови Сад) 

мај-октобар Праћење и ревизија Такмичарског календара ГАС за 2020. годину 
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јули Обука кадра Голф клуба Београд – Коришћење Голф  HCP портала 

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. 

јануар-децембар Донација лоптица за вежбалиште 
 

ПРИПРЕМА И АНАЛИЗА ХЕНДИКЕП ПОРТАЛА ЗА ПРИМЕНУ WHS 
ВРСТА ПОРТАЛА Врста услуге коју пружа портал Цена  

Словеначки хендикеп портал3 Обрачун ВХС, обрачун резултата турнира, 
приказ уживо резултата 

Имплементација мак. 
2.000еур + 500eур/месечно 

Дански хендикеп портал „Golf box“4 Обрачун ВХС, обрачун резултата турнира, 
приказ уживо резултата 

10.000еур имплементација + 
10.000еур/годишње 

UK хендикеп портал „Club Systems“5 Обрачун ВХС, кроз постојећи портал рад 
турнира и уживо резултата 

2000фунти/годишње 

Румунски хендикеп портал „AM GOLF“6 Обрачун ВХС, обрачун резултата турнира, 
приказ уживо резултата 

2021 и 2022 без накнаде, 
2023, 2024 и 2025 
1.500еур/годишње 

                                                           
3 Портал који се активно користи целе 2020.год. Доступан преглед на https://www.golfportal.si/klubski-dru%C5%BEabni-torki-7-kolo-03-08-2020-
3777.html Преговори у току, око кориговања цене услуга. 
4 Реномирана кућа која примењује обрачун ВХС 2020.год., у току су преговори око услова. Заказан разговор након Скупштине. Наша контра понуда је 
била 3.000еур имплементација + 10.000еур/годишње 
5 Програм кроз тзв. подршку и субвенционисану цену од стране Р&А. Систем који нам не одговара јер захтева додатно улагање и прилагођавање 
постојећег Портала новом обрачуну. Нисмо даље наставили разговоре. 
6 Портал још увек званично не ради, нисмо имали могућност у презентацији да видимо како ради обрачун ВХС. Једина презентација су приказани 
турнири. Што нама као лиценцираној организацији за вођење ВХС није задовољавајуће. Нисмо наставили разговоре, јер је програм непроверен, 
несигуран, са доста грешака.  

https://www.golfportal.si/klubski-dru%C5%BEabni-torki-7-kolo-03-08-2020-3777.html
https://www.golfportal.si/klubski-dru%C5%BEabni-torki-7-kolo-03-08-2020-3777.html
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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.  
 

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

гардероби репрезентације) 
- SBB (донација) 
- Implementacija (одржавање сајта, програма ранкинга, школе голфа) 
- R&A (донација) 
- SBB (донација превода Правила голфа) 
- Аbsolut Solutions (донација) 
- Уника осигурање (донација) 

јануар-децембар 
 
 

Промоције ГАС-а 
 

- Сајам спорта Београд(новембар) 
Услед неповољне епидемиолошке ситуације традиционална манифестација Сајам Спорта ове 
године обележена је симболично у Кошутњаку у оквиру Завода за Спорт и медицину спорта РС уз 
присуство челника националих и гранских савеза, Завода за Спорт и медицину спорта РС, Савеза за 
школски спорт Србије, Спортског Савеза Србије, Министартсва омладине и спорта. 

- Учешће на манифестацији „Спортски дан“ у оквиру Европске недеље спорта, ОКС, Ада циганлија, 
Голф клуб Београд 

- Медијска промоција (СК Голф, СК спорт, Ултра, …) 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
Приказ буџета 2020 
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  напомена 2019 2020  

ПРИХОДИ   € €  

Чланарине  1 12.181 12.420  

Јуниорска школа   200 -  

Портал   4.770 3.540  

Котизације   8.356 4.830  

Донације/спонзорства/партнерства  2 145.671 123.040  

Остало  3 25.361 680  

Укупно:   204.539 144.510  

 
 

     

РАСХОДИ      

      

Сениорски национални тим   29.672 10.800  

Јуниорски национални тим 
Камп перспективних спортиста 

  10.500 
2.435 

10.000 
2.250 

 
 

Тренери/капитен   8.714 7.665  

Јуниорска школа 
Зараде 

  4.500 
71.265 

4.000 
66.500 

 
 

Организација домаћих 
Такмичења 
Породични дан голфа 

  6.130 
- 

4.895 
4.500 

 

Остали трошкови 
 
Рентирање и лизинг 

 4 20.512 
 

15.221 

8.850 
 

8.2007 

 

 
 

     

Укупно:   168.967 127.660  

                                                           
7 Рента канцеларије, књиг.програма, портал 
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   2019 2020  
Напомене (прихода и расхода)   € €  

1. чланарине      

сениорска   11.500 11.320  
Јуниорска   400 360  
Про 
Приступнина/секундарна чланарина  
 

  150 
130 

200 
540 

 

2. донације/спонзорства/партнерства      

R&A   17.495 17.000  
SBB   53.456 32.200  
Absolut Solutions   45.508 45.000  
Уника осигурање   7039 7000  
МОС   14.894 10.600  
ОКС   8.000 5.000  
TaylorMade   3.000 3.000  
Covid mere 
Raiffeisenbank 
EGA 
Милшпед  

  - 
803 
2.272 
1.204 

3.240 
- 
- 
- 

 

      
 

     
3. остало (расходи)      

услуге      
ЕГА чланарина   2.273 2.420  
опрема   4.820 2.700  
Трошак канцеларије   3.110 2.610  

Таксе, провизије,осигурање   2.645 1.120  
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ПРОГРАМИ ГАС-А 
Детаљно о сваком програму на званичној страни ГАС-а.  

Развојни програм ГАС-а 

Програм академија 

Програм групне академије 

Програм индивидуалне академије 

Програм антидопинг деловања 

Програми лиценцирања 

Лиценцирање тренера 

Лиценцирање судија 

Стратегија ГАС 2020-2024 

ЗАПОСЛЕНИ  
Ирена Сутуровић Богдановић – генерални секретар 

Јована Трифуновић – асистент генералног секретара 

Анђелка Тасић - администрација 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 
Владимир Симеуновић – национални тренер 

Ненад Симеуновић – руководилац развоја омладинског програма, школског спорта 

Урош Грегорич – ментор голф тренера и репрезнтације 

 

САРАДНИЦИ 
Бранко Бараћ – лекар 

Марина Гојковић – рачуновођа 

http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gasmedia/2013/03/razvojni-program-GAS-final.pdf
http://www.golfasocijacijasrbije.rs/gas/dokumenti/
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
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RSM Serbia d.o.o. Beograd - ревизори 

Горан Пајкић – програмер 

Младен Зарић – ИС подршка 

 

ИНСТРУКТОРИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА – САРАДНИЦИ 
Миодраг Георгијев - Основне школе, Ниш 


