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СТАЊЕ У КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА 

 

 

Информацију о раду у спортским клубовима, друштвима и удружењима за 2020. годину 

сачинило је Одјењеље за привреду и друштвене дјелатности на основу података које је  добило од 

спортких клубова, друштава и удружења.  

Наглашавамо да због пандемије изазване Корана вирусом од марта до септембра мјесеца 

2020. године су обустављена сва такмичења, тренинизи, спортске манифестиције, настава 

физичког васпитања, тако да ће ова информација бити у скраћеном облику због недостатка 

активности у спортским клубовима, друштвима и удружењима.   

 

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ФОЧА 

 

Спортски савез  је удружење спортских организација са подручја општине Фоча.  

Циљ спортског савеза је да својим дјеловањем допринесе развоју и промоцији спорта на 

подручју општине Фоча, повећању броја спортиста, посебно дјеце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом. Спортске организације међусобне односе заснивају на поштовању одредби Закона 

о спорту, начелима спортске етике и законитости у раду.  

 

Спортски савез општине Фоча чине следећи спортски колективи: 

1. ФК „Сутјеска“, 

2. КК „Сутјеска“, 

3. ОК „Маглић“, 

4. Карате клуб „Љубишња“, 

5. Карате клуб „Нипон“, 

6. ТК „Фоча“, 

7. ПД „Зеленгора“, 

8. ПСД „Вучија стопа“, 

9. ПК „Волф“, 

10. СД „Урсус спелеус“, 

11. СРД „Младица“, 

12. СТК „Перућица“, 

13. КБК „Игма“, 

14. Атлетски клуб „Сутјеска“, 

15. „Крав мага“. 

16. Шаховски клуб „9 јануар“ 

17. Фоча „Офф роад теам“. 

 

Садржај рада Спортског савеза и спортских организација је разноврсан. У цјелини може се рећи 

да је највећи дио активности спортских организација орјентисан на остваривање основиних 

дјелатности због којих су и формирани. Већа пажња се посвећује базичној орјентацији, 

масовности, ангажовању већег броја такмичара, односно укључивање млађих спортиста у 

такмичења. 
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Активности Спортског савеза 

 

Због новонастале ситуације изазване пандемијом корона вирус, све спортске манифестације 

у организацији спортског савеза су отказане као што су : Лопте у школе и мјесне заједнице, Ноћне 

трке, Football friends, Ратко Раде Шобот и друго. 

Прву активност Спортског савеза Општине Фоча обиљежила је традиционална 

манифестација „Избор спортисте године за 2020. годину“, под покривитељством Општине Фоча. 

Манифестације се одржала у Градској спортској дворани поштовањем епидемиолошких мјера и по 

препорукама од надлежних инсититуција.  

Наши спортисти су уз велики труд и залагање успјели остварити добре резултате тако да је 

Тениски клуб „Фоча“  проглашен за најбољи спортски колектив у 2020. години, а тенисер  ТK 

„Фоча“ за нaјбољег спортисту општине Фоча.  

 

Стање спортских објеката  

 

Када је у питању стање спортских објеката на подручју наше општине, треба закључити да 

је стање добро, (реконструисан је Сц „Партизан“, саниран дио Градске спортске дворане, улагало 

се у одржавању фудбалских терена ) те да постоје сви услови да спортски клубови и њихови 

чланови имају адекватне услове за тренинге, рекреацију и такмичење. 

 

Сарадња са спортским колективима и организавијама 

 

Спортски савез има одличну сарадњу са свим спортским клубовима који су његови чланови. 

Пружана је помоћ у административним пословима, савјетима, и др. Поред сарадње са спортским 

колетивима битно је напоменути и одличну сарадњу са школама и вртићем „Чика Јова Змај“. Врло 

важно је истаћи да спортски савез има одличну сарадњу са општином Фоча која је омогућила 

средства за функционисање Спортског савеза и свих спортских колектива. 

 

 

 

ФУДБАЛСКИ  КЛУБ „СУТЈЕСКА“  

 

Сениорска екипа у такмичарској сезони 2019/2020 наступала је  у Другој лиги РС група 

исток.  

Након скраћивања Прве лиге ФСРС са дванаест на десет односно девет клубова и испадања 

из Прве лиге, екипу су напустили бројни играчи показавши тако да су нелојални према ФК 

„Сутјеска“ .  

Руководство клуба и тренери су имали тежак задатак да наставе припреме и такмичење са 

играчима који наступају за млађе селекције. Сезона је прекинута одлуком Извршног одбора ФСРС, 

након шеснеаестог кола због увођења вандредног стања у РС изазване пандемијом вируса Корона.  

Сениорска екипа је тада заузимала шесту позицију на табели. Након сагледавања стања у 

ФСРС комисија је донијела одлуку о организовању Прве лиге РС од шеснеаст клубова за 

такмичарску сезону 2020/2021, тако да је и Фк „Сутјеска“  добио  позив као нови/стари члан.  



3 
 

3 
 

Услов за пласман у Прву лигу ФСРС за сезону 2020/2021 било је неопходно да постоји 

минимално три омладинске селекције које се такмиче у омладинским лигама ФС БиХ И ФСРС, 

тако да су кадети и јуниори наступали у Омладинској лиги БиХ – центар , а пионирска селекција 

у Омладинској квалитетној лиги ФСРС – Херцеговина.   

Клуб је уз велику подршку општине Фоча улагао велике напоре да обезбједи што боље 

услове за рад сениорске екипе и да се све обавезе измире на вријеме.  

ФК „Сутјеска“ окупља преко 200 чланова, од којих само у школи фудбала свакодневно 

тренира преко 100 дјечака и дјевојчица од 6 до 11 година. 

Сениорска екипа ФК „Сутјеска“ завршила је сезону на 14. позицији, а Мојовић Никола је 

проглашен  најбољим стријелцем Прве лиге РС , скупа са још два стријелца са по 14 голова. 

ФК „Сутјеска“ одржава два фудбалска терена, помоћне терене и клубану.  

Терен у Доњем пољу користи се за тренинге свих селекција и редовно се одржава.  

Клуб је за потребе одржавања обезбједио ваљак, косачицу и тример. Пумпе за наводњавање 

терена су у исправном стању.  Поред сређивања терена клуб редовно одржава трибине.  

Главни терен и клубана захтјевају озбиљно одржавање. Клуб има ангажовано лице на 

одржавању терена и клубане. Све машине и систем за наводњавање су у исправном стању. У 

једном дијелу клубане налази се теретана у закупу приватног лица, која поред кирије има обавезу 

давања термина свим играчима „Сутјеске“.  

ФК „Сутјеска“ има проблем  одрона тла изнад трибина, што  руководство клуба није у 

могућности да ријеши, па ће Општина Фоча поново требати обезбиједити потребна финансијска 

средства и извођење  радова за спрјечавање одрона. 

 

 

 

КОШАРКАШКИ КЛУБ „СУТЈЕСКА“ 

 
Сениорски тим се такмичи у Првој лиги кошаркашког савеза Републике Српске, док се млађе 

селекције такмиче у оквиру Подручног одбора Романија – Херцеговина у све четири категорије : млађи 

пионири, пионири, кадети и јуниори.  

Кошаркашки клуб „Сутјеска“ је члан Кошаркашког савеза Републике Српске и Кошаркашког 

савеза Босне и Херцеговине.  

КК „Сутјеска“, броји 80 чланова од пионирске до сениорске селекције, Управни одбор 5 чланова, а 

Скупштина клуба 25 чланова. 

 

 

 

ОК „МАГЛИЋ“  

 

Одбојкашки клуб „Маглић“ је члан Одбојкашког савеза РС и Одбојкашког савеза БиХ.  

У погледу ранга мушки сениорски тим се такмичиo у Премијер лиги БиХ, док се женски 

сениорски тим такмичи у Првој лиги РС, обје сениорске екипе се такмиче на КУП утакмица оба 

Одбојкашка савеза.  

Мушка сениорска екипа је завршила такмичење испадањем из  Премијер лиге БиХ  и даље 

такмичење наставља за такмичарску сезону 2021/2022 у Првој лиги РС. 

 Женска сениорска екипа заузима 10. мјесто на табели Прве лиге РС, од укупно 12 екипа. 
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 Осим сениорске селекције, у такмичрском погону су и млађе селекције од пионирске до 

јуниорске у мушкој и женској конкуренцији. Одбојкашки клуб „Маглић“ броји укупно 59 чланова, 

за рад свих селекција у Маглићу ангажовано је пет тренера.  

Руководство одбојкашког клуба чине предсједник, Управни одбор који број 5 чланова и 

Скупштина клуба 17 чланова.   

 

 

 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ПЕРУЋИЦА“  

 

Стонотениски клуб „Перућица“ се такмичи у Првој лиги РС и на екипним првенствима РС 

и БиХ. 

Клуб  броји око тридесет чланова који се такмиче на нивоу БИХ и нивоу РС у појединачној 

и екипној конкренцији у свим категоријама.  

У протеклој години „Перућица“ је била организатор четири турнира на нивоу БиХ и РС.  

Управни одбор заједно са свим члановима клуба седму годину за редом организује 

међународни меморијални турнир  „Драган Зечевић – Зека“.  

Мушка сениорска екипа се такмичи у Првој лиги РС од укупно 12 екипа и завршила је 

сезону на 5. мјесту на табели. Циљ мушке екипе је да се бори за плеј оф и да обезбједе улазак у 

Премијер лигу БиХ.  

Клуб има све узрасне категорије од најмлађих кадета до јуниора. 

У женској кадетској конкуренцији  двије играчице се у врху ранг листе и потенцијани су 

кандидати за репрезентацију БиХ.  

Управни одбор броји пет чланова, а Скупштина клуба 15 чланова.  

Стечени су добри услови за рад и тренинге у СЦ „Партизан“ који је недавно реновиран и 

који по први пут има разведено гријање.  

 

 

 

КАРАТЕ КЛУБ „ЉУБИШЊА“ 

 

Карате клуб „Љубишња“ се такимичи у Карате савезу Републике Српске, као и Карате 

савезу Босне и Херцеговине.  

Клуб се такмичи по систему ВКФ (свјетске карате федерације) такмичења.  

КК „Љубишња“ ради са око 50 чланова у више различитих секција: полетарци, млађи 

пионири, старији пионири, наде, кадети, јуниори и сениори, особе са потешкоћама у развоју и 

ратни војни инвалиди.  

Управни одбор клуба броји 5 чланова, а Скупштина 23 члана. 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ КАРАТИСТА  „НИПОН“  

 

Удружење каратиста „Нипон“ Фоча се такмичи на првенствима Сарајевске, Романијске и 

Херцеговачке регије, првенству Републике Српске и првенству Босне и Херцеговине.  
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Такође Удружење учествује на разним међународним и меморијалним турнирима у БиХ и 

окружењу.  

Поменута такмичења су подијељена по узрастима : пионири, кадети, јуниори, млађи 

сениори и сениори.  

Ук „Нипон“ је члан Карате савеза Републике Српске и Карате савеза Босне и Херцеговине. 

Удружење тренутно броји 63 члана који тренирају као такмичари и рекреативци за тренинге су 

задужена три тренера, тренинзи се одржавају у Спортском центру „Партизан“. 

   Управни одбор броји 3 члана, а Скупштина удружења броји 15 чланова. 

 

 

 

ТЕНИСКИ КЛУБ „ФОЧА“  

 

Тениски клуб „Фоча“ је члан Тениског савеза РС и Тениског савеза БиХ. 

Чланови клуба се такмиче на турнирима по календарима такмичења од стране оба савеза.  

Број чланова у клубу броји од  25 – 40, заступљене су све селекције млађих категорија са 

којима раде три лиценцирана тренера, а приоритет клуба је рад са млађим слекцијама тј. 

полазницима школе тениса.  

Управни одбор клуба броји 7 чланова, Скупштина клуба 17чланова. 

 

 

 

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ЗЕЛЕНГОРА“  

 

  
 
 Темељ рада Планинарског друштва „Зеленгора“ током 2020. године био је план рада који је 

донијела Скупштина дриштва.  

Узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију, у претходној години су успјели реализовати скоро све 

планиране акције и активности. 

 

- У јануару је изведен зисмки успон на један од најљепших врхова Зеленгоре, Видеж (1860м). 

У акцији је учествовало 25 планинара. 

- Фебруар је резервисан за традиционалну трансверзалу Мика Савић – Пири. Ријеч је о једној 

од најмасовнијих акција овог друштва. Сваке године овај меморијал окупи око 100 излетника. 

- У марту је организована посјета Иванових Корита и Његошевог музолеја на Ловћену. 

- У априлу је редовна акција друштва „Нарцису у походе“, која се одржава на Пашиној 

пољани. 

- Мјесец мај је искоришћен за посјету југоисточне Србије. Акција је подразумијевала успон на 

планину  Златар, обилазак меандри ријеке Увац и посјета манастиру Милешева. 

- У јуну и јулу су организовани успони на највише врхове Зеленгоре (Брегоч, 2014м) и 

Волујака (Власуља, 2336м), потребно је нагласити да је у наведеним акцијама учествовало 

доста дјеце. 

- У августу мјесецу је неколицина чланова попела највиши врх БиХ Маглић (2386м). 

- Септембар је мјесец  за редовну и традиционалну акцију овог друштва, ријеч је о успону на 

планину Љубишња и боравак на Коњском пољу. 
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- У октобру су обишли планину Ртањ 

- У претходних 14 година,  у мјесецу децембру, на планини Обзир, се одржава меморијална 

акција „Стазама Арсенија Арсенића“. Сваке године ова акција окупи велики број учесника. 

 

Поједини чланови планинарили су са доста успјеха и на другим мјестима у самосталном ангажману. 

Посебну пажњу ПД „Зеленгора“ у новије вријеме посвећује  раду са дјецом и млађим категоријама. 

Планинарско друштво „Зеленгора“ броји 40 чланова који  уредно плаћају гоишњу чланарину и 

окупља доста других љубитеља природе и планинарења који су узимали учешће у акцијама овог 

друштва. Управни одбор ПДЗ чини 7 чланова, члан је Планинарског друштва Републике Српске. 
  
 

 

 

ПЛАНИНАРСКО – СПЕЛЕОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ  „ВУЧЈА СТОПА“ 
 

П-СУ „Вучја стопа“ је члан Планинарског савеза Републике Српске и у оквиру истог учествује у 

такмичењима спортског пењања и оријентације у природи.  

Поменута такмичења су на републичком нивоу. Удружење броји 74 члана, 2 тренера из спортског 

пењања и оријентације у простору те једног тренера из области спелеологије.  

Старосна структура чланова се креће од 14 до 47 година, тако да су различите селекције такмичара 

на такмичењима. Управни одбор удружења броји 3 члана, а Скупштина 41 члана. 

 

 

 

СПЕЛЕОЛОШКО ДРУШТВО „URSUS SPELAEUS“ 

 

Сплеолошко друштво „Ursus Spelaeus“, је чланица Савеза спелеолога Републике Српске.  

Друштво броји 23 члана, три тренера, Управни одбор 5 чланова, Скупштина друштва 23 члана.  

У завршној фази су преговори са Министарством породице, омладине и спорта и Савеза 

спелеолога Рапублике Српске да се спелеологија уврсти у спорт.  

 

 

 

СПАСИЛАЧКИ  КЛУБ „ВОЛФ“    није достављена информација 

 

Пењачки клуб „Волф“ првобитно као секција Спасилачке службе „Волф“, а од 2018. године и као 

самосталан спортски клуб, броји 35 чланова од којих је 16 активно као такмичари у лиги Босне и 

Херцеговине.  

Дисциплине у којима се највећи број наших такмичара такмичи су: вођство дужинско пењање, 

пењање на стјене до 5 метара висине без осигурања и техничке припреме. 

 

Пењачка заједница има више од 1100 пењача у Босни и Херцеговини, стим што у току године има 

мањи број такмичења за млађе категорије, сениорска такмичења јер све зависе од организатора.   

 

Након збрајања свеукупних резултата апсолутни шампион двије дисциплине је чланица ПК Волф 

Анђела Обреновић за категорију јуниори, док је Горица Шаровић у категорији кадеткиња  на 

позицији 1. 
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Поред званичних,  клуб учествује и на  меморијалним турнирима.  

 

Чланови клуба додатно се баве бициклизмом, пели су свјетске врхове од којих треба издвојити 

Анде. 

 

Клуб ће и даље да ради на још већем броју активности, од којих издвајамо организацију такмичења 

у нашем граду и на пењалиштима у природи. 

 

 

 

АТЛЕТСКИ КЛУБ“СУТЈЕСКА“ФОЧА 

 

Атлетски клуб “Сутјеска“ Фоча је основан 02.06.2018. године.  

Основни циљеви су развој,омасовљење и популаризација атлестског спорта.  

Клуб има свој грб, заставу и печат.  

Органи управљања су: Скупштина клуба 15 чланова, управни одбор 5чланова, предсједник клуба,  

секретар клуба и почасни члан.  

Од периода оснивања клуба, прошло је око 85 чланова, активно тренира око 40 дјеце подјељених у 

двије групе, млађа група цицбан и пионири, старија група дјечаци и дјевојчице.  

Тренинзи се одвијају на Градском стадиону и стадиону у Доњем пољу, а у зимском периоду у сали 

ОШ „Свети Сава“.  

Клуб врши редовна мјесечна тестирања својих чланова. 

Атлетски клуб се такмичи на атлетским минтинзима у Републици Српској и федерацији Босне и 

Херцеговине, уличним тркама, школским и регионалним такмичењима.  

Нажалост због пандемије изазване Корона вирусом у 2020. години изостала су сва такмичења 

изузев учешћа на „Вертикланој ноћној трци“, у Фочи. 

Изостала је и организација Регионалног митинга „Атлетски митинг пријатељства Фоча 2020“, 

организација ноћних трка „Ноћне трке“ и Јесењег кроса. 

 

 

 

 

СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „МЛАДИЦА“ 

Спортско риболовно друштво Младица је члан Спортско риболовног савеза Републике Српске , а 

сједиште савеза је у Бања Луци.  

Друштво управља риболовним подручјем на територији општине Фоча, на основу закљученог  

уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.  

Једном годишње одржава се Скупштина друштва (30 чланова), а на скупштини се усваја извјештај 

о раду, финансијски извјештај за предходну годину. Управни одбор чини 7 чланова (предсједник и 6 

чланова). 

У 2020. години СРД „Младица“ Фоча  извршило је  два порибљавања својих риболовних вода са 

млађи поточне пастрмке, укупне тежине 315 кг.  

Прво порибљавање извршено је у деветом мјесецу са 300кг поточне пастрмке (12-15 цм), а друго 

порибљавање извршено је у десетом мјесецу са 15 кг ситне поточне пастрмке (6-8 цм). 

Током порибљавања организована је школа риболова за пионире, којом приликом  су подјељене 

чланске карте и риболовни прибор за полазнике школе. 
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Риболовно подручје којим газдује  СРД Младица користило је 99 риболоваца матичног друштва са 

уредно извађеним годишњим риболовним дозволама за спортски риболов.  

Поред годишњих риболовних дозвола издато је и 130 дневних дозвола. 

Због епидемиолошке ситуације није одржано првенство РС и куп РС у лову рибе удицом на пловак.  

На поменутим такмичењима спортски риболовци „Младице“ су редовни учесници. 

СРД „Младица“ и у 2020. години организовало је „HUCHO HUCHO CUP 2020“ - лов младице на 

вјештачки мамац.  

Учествовало је 30 такмичара риболоваца из БИХ, Србије и Хрватске.  

Уловљено је 7 младица које су после мјерења и фотографисања враћене у воду. 

 Побједници су добили пехаре, дипломе и награде. 

У циљу заштите рибљег фонда и његовог очувања СРД Младица Фоча је преко своје рибарске 

службе, волонтера рибочувара и уз велико ангажовање чланову УО, онемогућило криволов на подручју 

којим газдује. 

Организовано је даноноћно дежурство у вријеме мријеста шкобаља, а све ради спрјечавања 

недозвољеног и масовног изловљавања. Друштво је имало подршку од ПУ Фоча. 

Упркос  епидемиолошкој ситуацији  у 2020 години , друштво  је испунило своје планске активности. 

  

 

 

 

ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ „9. ЈАНУАР“ 

Сениорска мушка екипа ОШК „9. јануар“, освојила је прво мјесто у Првој лиги РС за 2020. 

годину и пласирала се за такмичење Премијер лиге БиХ за 2021. годину.  

Сениорска женска екипа је остварила исти резултат у 2019. години и постала је члан 

Премијер лиге БиХ у 2020. години. Због епидемиолошких разлога, такмичење у 2020. години није 

одржано, па је статус клуба остао непромјењен.  

Омладинска екипа клуба је актуелни освајач Омладинске лиге и Купа Републике Српске. 

У овој категорији не постоје такмичења на нивоу БиХ. 

ОШК „9.јануар“ је члан Шаховског савеза Републике Српске који броји 42 регистрована 

шаховска клуба.  

Клуб броји 43 члана у свим категоријама и једног тренера који посједује лиценцу Свјетске 

шаховске федерације (ФИДЕ).  

Рад у клубу се одвија у континуитету са млађим категоријама (омладинци, кадети и пионири), док 

се са сениорским категоријама ради по потреби (прије и током такмичења).  

Управни одбор ОШК „9.јануар“ има 5 чланова, а Скупштину чине сви пунољетни чланови 

клуба,  укупно 17 чланова. 

 

 

 

КРАВ МАГА ФОЧА 

Клуб Крав Мага Фоча је у 2019. години бројао 250 чланова, тај број је знатно смањен због настанка 

ванредне ситуације изазване Корона вирусом, те је рад клуба у више наврата прекидан.  

Тешко је утврдити тачан број чланова који тренутно тренирају и раде у клубу, јер и даље се не може 

успоставити нормалан рад у континуитету, претпоставка је да у клубу под оваквим условима тренира преко 

100 редовних чланова, колико је редовно присуствовало на тренинзима у 2020. години.  



9 
 

9 
 

Клуб Крав Мага Фоча постоји од 01.03.2020. године и један је од два клуба у Републици Српској, 

кроз клуб је прошло преко 500 чланова.  

У клубу ради лиценцирани инструктор за све узрасте а који је уједно и Предсједник клуба, лиценцу 

за рад је стекао у држави Израел 2015. године.  

Чланови клуба нису само са подручја Фоче, доста чланова посјећује тренинге из Горажда, 

Устиколине, Сарајева, Гацка, Билеће и Требиња.  

Органи који управљају клубом су Скупштина и Директор, а Скупштину клуба чине 4 члана. 

 

 

 

КЛУБ ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА „FOČA OFF ROAD TEAM“ 
 

Клуб теренских возила „FOČA OFF ROAD TEAM“, чини 36 чланова из Фиче, 6 из Црне 

Горе и 4 члана из Србије.  

Такмиче се на  домаћем off roud првенству, односно у ОФФ РОУД САВЕЗУ БиХ, а 

повремено учествују и на појединим манифестацијама ван територије Босне и Херцеговине.  

За 2020. годину било је планирано учешће на седам званичних трка у организацији Оф роуд 

Савеза БиХ и организација једне трке „ZELENGORA TROPHY 2020“ : 

 

1. 23-24. април Козара off roud rally 

2. 29-30. мај Сарајево off roud rally 

3. 26-27. јун Блидиње челенџ 

4. 24-25. јул Шипово off roud rally 

5. 21-22. август Зеленгора off roud rally  

6. 02-03. октобар Билећа off roud rally 

7. 30-31. октобар Кладањ off roud rally 

 

Због познатих разлога није било могиће организовати, нити узети учешће учешће на осталим 

манифестацијама у 2020. години, тако да је календар такмичења Off roud  Савеза БиХ пребачен у 

текућу годину. На невединим такмичењима Фоча оф роуд тим је остварио сљедеће резултате:  

 

1. Козара оф руд рели 1. мјесто, класа СОФТ 1;  

2. Кладањ off roud rally 2. мјесто, класа СОФТ 2; 

3. Шипово off roud rally 2. мјесто, класа СОФТ 2; 

4. Билећа off roud rally 2. мјесто, класа СОФТ 1, 1. мјесто класа СОФТ 2, 2. мјесто укупни 

пласман 

5. Београдски рели 2. мјесто класа СОФТ 1.  

 

У складу са  дописом који смо добили од овог клуба,  обавијештени смо да све трошкове за 

одлазак на поменута такмичења финансирају из личних средстава.  

Надају се да ће, за такмичарску сезону 2021, од стране општинске административне службе то 

промјенити.  

 

 У наставку информације је табеларни приказ дозначених средстава појединим клубовима и 

удружењима, распоређених у складу са усвојеним буџетом, Правилником о категоризацији 

спортова у Републици Српској, бројности, те осталим критеријима споразумно установљеним од 

стране Спортског савеза и Начелника општине. 
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Табеларни приказ дозначених средстава спортским клубовима из буџета Општине 

Фоча у 2020. години. 

 

Ред. бр. СПОРТСКИ КЛУБОВИ ИЗНОС-УПЛАТА  

1. СПОРТСКИ САВЕЗ 65.976,50 

2. ФК „СУТЈЕСКА“ 182.206,20 

3. КК „СУТЈЕСКА“ 43.000,00 

4. ОК „МАГЛИЋ“ 52.648,00 

5. СТК „ПЕРУЋИЦА“   8.750,00 

6. КК „ЉУБИШЊА“   2.800,00 

7. УКК „НИПОН“   2.625,00 

8. ТК „ФОЧА“  2.600,00 

9. СРД „МЛАДИЦА“  500,00 

10. КИК БОКС КЛУБ „Игма“ 1.920,00 

11. ПД „ЗЕЛЕНГОРА“ 900,00 

12. СК „WOLF“ 2.951,00 

13.  АТЛЕТСКИ КЛУБ „Сутјеска“    120,00 

14.  ПСУ „ВУЧЈА СТОПА“ 300,00 

15. СД „УРСУС СПЕЛАЕУС“ 1.000,00 

16. ОШК „9. ЈАНУАР“ 1.000,00 

                                 Укупно из Буџета општине Фоча издвојено је 369.797,56 КМ 

 

 

Поред финансирања које иде из буџета општине Фоча кроз новчане уплате  

спортски клубови имају и могућност кориштења Спортске дворане за тренажни процес и 

могућност такмичења.  

 

Током 2020. године дворана је кориштена по  прегледу који слиједи: 

 

Р. број Назив клуба Укупно 

1. КК „Сутјеска“ – тренинзи, први тим 4.950,00 KM 

2. КК „Сутјеска“ – утакмице,први тим 3.000,00 KM 

3. КК Сутјеска“ – млади 4.550,00 KM 

4. КК „Сутјеска“ –утакмице,млади  400,00 KM 

 Укупно: 12.900,00KM 

   

1. ОК „Маглић“ –тренинзи,први тим,мушкарци 3.025,00 KM 

2. ОК „Маглић“ – утакмице, мушкарци 2.250,00 KM 

3. ОК „Маглић“ – тренинзи,први тим,жене 4.100,00 KM 
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4. ОК„Маглић“ – утакмице,жене 2.750,00 KM 

5. ОК „Маглић“ – тренинзи,подмладак 4.275,00 KM 

6. ОК „Маглић“ – утакмице,подмладак 1.600,00 KM     

 Укупно: 18.000,00 KM 

   

1. Спасилачки клуб WOLF 1.100,00 КМ 

2. ФК „Сутјеска“ – подмладак  3.300,00 КМ 

3. Тениски клуб     1.750,00 КМ 

4. СТК „Перућица“ 1.600,00 КМ 

5. Вучја стопа 125,00  КМ 

6. СД“ Ursus Spelaeus“ 275,00 КМ 

7. Настава физичког васпитања СШЦ 3.800,00 КМ 

 Полицијска управа  175.00 КМ 

 Укупно: 12.125,00КМ 

 УКУПНО: 43.025,00 КМ 

 

 

Као што се види финансијски ефекти који су остварени кроз кориштење Спортске дворане 

у 2020. години, износили су 43.025,00КМ.  

 

Вођена је евиденција сати и вриједности су изражене у новчаној вриједности за све клубове 

који користе исту.  

 

У склопу Градске спортске дворане  остварен је приход и од: фитнес центар 128,00 КМ, 

рекреација 2.300,00 КМ, стони тенис 347,50 КМ. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                           ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

                                                                                          ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 

 


