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СТАЊЕ У КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА 

 

 

Информацију о раду у спортским клубовима, друштвима и удружењима за 2021. годину 
сачинило је Одјењеље за привреду и друштвене дјелатности на основу података које је  добило од 
спортких клубова, друштава и удружења.  

 

 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ФОЧА 

 

Спортски  савез  општине  Фоча  је  удружење  спортских  организација  са   подручја  
општине  Фоча. Спортски  савез  општине  Фоча  је удружење  које  кроз  анимирање  различитих  
актера  и  стварање  услова  за  активно бављење  спортом  ,доприноси  развоју  спортске,  
културне ,социјалне  и   хуманитарне  свијести. 

  Циљ  Спортског  савеза  је  да  својим  дјеловањем  допринесе  развоју  и  промоцији  
спорта  на  подручју  општине  Фоча,  и  повећању  бављења  спортом ,посебно  дјеце,  омладине  
,жена,  те особа  са  инвалидитетом.  Спортске  организације  међусобне  односе  заснивају  на  
поштовању  одредби  Закона  о  спорту,  начелима  спортске  етике, законитости  у  раду. 

Спортски  савез  општине  Фоча  чине  следећи  спортски  колективи: 

1. ФК „Сутјеска“                                                 

2. КК  „Сутјеска“ 

3. ОК  „Маглић“ 

4. СТК „Перућица“ 

5. Карате  клуб  „Љубишња“ 

6. Карате  клуб  „Нипон“ 

7. Тениски  клуб  „Фоча“ 

8. ПД  „Зеленгора“ 

9. ПСД  „Вучја  стопа“ 

10. СК  „WOLF“ 

11. СД  „Урсус  Спелеус“ 

12. СРД  „Младица“ 

13. КБК „Игма“ 

14. Атлетски клуб „Сутјеска“ 

15. Крав  мага 

16. ОШК “ 9.Јануар“ 

17. Клуб теренских возила „Foča Off Road Team“ 

Општина Фоча  као  град  спорта  и  добрих  спортиста  сваке  године  чини  напор  да  омогући  
спортским  колективима  да  учествују  у  лигашким,  куп  и  осталим  такмичењима  на  нивоу  РС,  
БиХ  и шире.  Финансирање  спорта  и  спортских  колектива  одвијало  се  у  складу  са  дијелом  
буџета  који  је  планиран  за  спорт. Евидентан  је  напредак  у  раду  спортских  колектива  на  
плану  испуњавања  обавеза  према  савезима,  правдању  финансијских  средстава  из  буџета 
општине  Фоча, одржавање  сједница  УО, Скупштина  клубова  и  др. 
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УВОД 

Извјештај  о  раду  ССОФ  за  2021 .г.  произилази   из  остварених  програмских  
активности  и  задатака  из  области  спорта  и  физичке  културе  општине  Фоча.  Програм  је  
садржао  мјере  и  активности  које  су  реализоване на  основу  постојећих  материјалних  
могућности.Полазећи  од  укупних  друштвених  опредјељења  и напора  друштва  да  се  
програмски  циљеви  ускладе  са  реалним   материјалним  могућностима  друштва  који  
одговарају  духу  садашњег  економског  окружења  као  и  материјалним  издвајањима, и  да 
омогуће  несметане  активности  Спортских  организација  и  Спортског  савеза  општине  Фоча.  
Овакво  опредјељење  омогућило  је  да  се    спортским  организацијама  и  Спортском  савезу  
општине  Фоча  осигура  континуитет  у  раду  и  развоју  спорта  и  физичке  културе  у  општини  
Фоча, те  остваривање  задатака  Спортског савеза  и  спортских организација.Садржај  рада  
Спортског  савеза  и  спортских  организација  је  разноврстан.  У  цјелини се може рећи  да  је  
највећи  дио  активности  спортских  организација  и  Спортског савеза  орјентисан  на  
остваривање  основне  дјелатности  због  које  су  ове  организације  и  формиране, тј.  већа  пажња  
се  посвећује  базичној  орјентацији,  масовности, ангажовању  већег  броја  такмичара, односно  
укључивање  млађих  селекција  у  такмичења. Садашње  стање  у  области  спорта  је  добро,  што  
објективно  потврђује  и  оснивање  нових  клубова, број  клубова,  број  активних такмичара, број  
дјеце, младих,  старијих, жена,  укључених  у  клубове. Kада су  у питању  резултати,  са  једне  
стране Спортсдки савез је  задовољан може се рећи  да су  веома  добри, док  са друге стране   рад  
и  резултати  у  појединим   спортским  организацијама  могу бити и бољи. 

Организациона  дјелатност  Спортског  савеза   

Организациона  дјелатност  Спортског савеза  општине  Фоча  одвијала  се  кроз  састанке  
Управних одбора  гдје  су  доношене одлуке  од  значаја  за  рад  и  развој  савеза. Током  2021.  
одржане  су  2.сједнице  Управног  одбора.  Значајније  одлуке  које  су  донијете  на  сједницама  
су :  због новонастале  ситуације  која  је  узрокована  појавом  вируса  Цовид-19, с  спортске  
манифестације  у  организацији  спортског  савеза  су  отказане; (Лопте  у  школе  и  мјесне  
заједнице,Фудбал  френдс, др.);   донијета  је  одлука  о  реконструкцији  и  поправци  помоћних  
терена  поред  градског стадиона ,који су стално на мети вандала,  ,покретање  иницијативе  за  
израду  пројекта  „Спортски центар“ ( терен  за  одбојку,кошаку ,фудбал   у  Доњем  пољу,са 
осталим  садржајима), као  и  санација  терена  у  Доњем  пољу (уградња  вјештачке  траве), 
Изградња и санација  дјечијег  игралишта  у  МЗ  Брод  на Дрини,поправка  и  санација  дјечијег  
игралишта  у  насељу  Лазарево ,поправка  дјечијих  реквизита  у  МЗ  Миљевина,те  организација  
спортских  игара  у насељу  Лазарево и др.Такође,  Спортски  савез  испратио  је  све  активности  
спортских  организација  и  других  организација, те  су  истим  пружили  сву   потребну  помоћ . У  
једном  потпуно  новом  амбијенту  за  све  спортске  клубове  и  спортисте, због  појаве  вируса  
Цовид-19, поштовањем свих  епидемиолошких  мјера  и  препорука  надлежних  институција,као и 
након укидања постојећих мјера, наши  спортски  колективи  су  наставили  свој  рад  и  до  краја 
године  ,остварили  су  значајне  резултате. Поред  одличних  резултата  које  су наши  клубови  
биљежили  : ОК Маглић-(мл.селекције  пласман  на  завршне  турнире ),  Карате  клуб Љубишња  и  
Нипон (одлични  резултати  и  освајање  бројних  медаља   у РС ,БиХ  и шире), КБК“Игма, 
Шаховски клуб 9. Јануар ( бројне  медаље  на  турнирима у  РС ), Тениски  клуб  Фоча 

(организација турнира „Играјмо  заједно“,бројне  медаље  у  мл.селекцијама), СК Волф и  СД  
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Урсус  Спелеус ( бројне  спасилачке  мисије), ПД Зеленгора и  ПСД  Вучја стопа ( бројни  походи  
и  освајање  највећих  врхова БиХ,),  РД  Младица (медаље  на  такмичењима  и  организација  
риболовних  турнира Хуко –Хуко куп),  те  учешће  млађих  селекција   КК Сутјеска  и  ФК  
Сутјеска  на  завршним  турнирима,ФК  Сутјеска(веома  добри  резултати  сениорског  тима  у   
Првој  лиги  РС, као  и  пласман у  полуфинале  купа РС),  највећи  добитак  представља  
повећање  броја  дјеце  која  се  баве  спортом. 

Активности 

У  периоду  од  марта  мјесеца,  до  новембра  2021.  године успјели  су  да  санирају  добар  
дио  помоћних  терена поред  градског  стадиона  који  су  стално  на  мети  вандала(кошаркашки  
и  два  фудбалска  терена  са  вјештачком  травом ( замјена  оштећене траве, фарбање , варење 
,поправка  кошаркашких табли  и  обручева ,уређење  комплетног дијела око терена) ,тако да су 
наведени   терени додведени  у   функционално  стање, реновирање  кошаркашких  реквизита  на  
Миљевини ( поправка  табли  и  обручева , играђено је и  санирано дјечије  игралиште  у  МЗ  Брод  
на  Дрини,Набавка  спортских реквизита  за  Тениски  клуб, те  остварили  пројекат  изградње  
„спортског  центра  у  Доњем  пољу). 

 

СПОРТСКЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Прву активност  Спортског  савеза  општине Фоча  у    обиљежила  је  традиционална  
манифестација  „Избор  најуспјешнијих  и  најперспективнијих  спортиста“ 2021“.  Као  и  
сваке  године    спортисти  су  уз  велики  труд  и  залагање  успјели  остварити  изванредне  
резултате  како  у земљи, тако  и  шире. Они са  најбољим  одличјима  проглашени  су  на  овој  
манифестацији. 

Церемонија  проглашења  одржана  је  у  Градској  спортској  дворани  Фоча  ,гдје  су  
додијељена  признања и нагарде  у  следећим  категоријама: 

- Најбољи спортиста: Никола Мојовић 

- Најперспективији спортисти: Стефан Пејовић Кк „Љубишња“, Андреа Радовић Ук 
„Нипон“, Николај Марковић Кбк „Игма“, Лана Милетић Тк „Фоча“, Јована Зечевић Стк 
„Перућица“, Марија Фундуп Ок „Маглић“,  Софија Мимић Ошк „9. Јануар“  

- Најуспјешнији  колектив: Фудбалски клуб „Сутјеска“ 

- Најбољи  тренер: Миљан Радановић 

- Са  посебним  потребама: Горан Ковачевић 

Треба  истаћи  да  је  манифестација одржана  у  Спортској  дворани,  уз  поштовање  свих  
епидемиолошких  мјера  ,због  појаве  вируса  Цовид-19. Општина  Фоча  и  Спортски  савез  
општине  Фоча   су  обезбједили  вриједне  награде  за  ову  манифестацију . Оджавање 
традиционалних  57. МОСИ  игара  за  2021. годину  су  отказане  због  вируса  Цовид-19. 

Спортски  савез  у  сарадњи са  АК „Сутјеска“  организовао  је  Ноћне  трке  на  улицама  
нашег  града.Спортски  савез  је  у  сарадњи  са  МЗ  Лазарево, ОК  Маглић  и са  Туристичком  
организацијом Фоча  ,организовао  први пут  спортске  љетње  игре  на  плажи  у  насељу  
Лазарево.  
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Такође  треба  напоменути  да су  одржана  четири  турнира  у  малом  фудбалу  : 

- 25. Турнир „ Ратко  Раде  Шобот“ 

- У  сарадњи  са  МЗ Брод  „Илија  Ђуровић-Ике“, 

- У сарадњи  са  Борачком  организацијом  и  МЗ  Миљевина   „Ранко  Елез- Зико“ 

- Новогодишњи  турнир  Фоча  2022,( у оквиру  манифестације  „Зима  у Фочи“,  који  је 
био  један  од  најбоље  организованих  турнира   у задњих  неколико година, који је 
привукао  велики број  екипа  из  Црне Горе,БиХ,и др., и био   изузетно  посјећен).  

Спортски  савез  поред  организације  спортских  манифестација, бавио  се  хуманитарим  
радом, нарочито  у  вријеме  појаве  пандемије  узроковане  вирусом Цовид-19.(Волонтирање  у  
Црвеном  крсту и  помоћ  свим лицима  којима  је  у том  тренутку  помоћ  била  потребна). 
Организовањем  спроведених  спортских  такмичења  и  кроз  сарадњу  са  спортским 
организацијама, спортски савез настојао  је  да  укључи  што  већи  број  дјеце  и  грађана   да  се  
баве  спортом, као  и  да  пробуди  свијест  о  значају  самог  спорта  и  његовог  утицаја  на  боље  
здраствено  стање  сваког  човјека, што  сматрамо  да смо  у  одређеној  мјери  и  успјели. 

 

 

Стање  спортских  објеката 

Кад је  у  питању  стање  спортских  објеката  на  подручју   општине,  може се  закључити   да  је  
садашње  стање  изузетно  побољшано , (реконструисан СЦ  Партизан, реконструисан  и  саниран  
дио   Градске спортске  дворане, улагања у одржавање фудбалских терена и др.),  те  да  постоје  
сви  услови  да  спортски  клубови  и  њихови  чланови,  али  и  остали  грађани  имају  адекватне 
услове  за  тренинг,  рекреацију  и такмичење. 

Сарадња  са  другим  спортским  организацијама  и  удружењима 

Спортски  савез  општине  Фоча  као  кровна  организација  има  добру  сарадњу  са свим  
својим  чланицама. Као  што  смо  навели, Спортски  савез  је спортским  организацијама  пружао  
помоћ  у  административним  пословима,  савјетодавним, као  и  др . Поред  сарадње  са  
спортским  организацијама,  из Спортског савеза истичу  и  да су имали  изузетну  сарадњу  са  
основним  школама, средњом  школом, Дјечјим  вртићем „ Чика  Јова Змај“, као и  са осталим 
установама и појединцима  из   Општине. Оно  што  је  најважније  истаћи  да је  Спортски  савез  
имао  добру  сарадњу  са  општином  Фоча  која   је  омогућила  финансијска  средства  за  
нормално  функционисање  ,  као  и  свим  спортским  организацијама  без  којих  већина  клубова  
не  би  могла  функционисати. 

 

 

ФУДБАЛСКИ  КЛУБ „СУТЈЕСКА“  
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Фудбалски клуб „Сутјеска“, закључно са 13.06.2022. године завршио је такмичење у свим 
селекцијама за такмичарску сезону 2021/2022. годину, осим пионирске која у наредном периоду 
игра разигравање за првака Републике Српске.  

Сениорска екипа је у М:тел Првој лиги ФС РС заузела одлично пето мјесто.  
У такмичарској сезони 2021/2022 за Фк „Сутјеска“, играли су „домаћи“ играчи који су у 

претходним сезонама наступали за клубове из регије.  
Сутјеска је у овом првенству била једна од најгледанијих екипа што је био и главни циљ 

клуба.  
Куп РС је био приоритет гдје су такође направили добар резултат тако што су се пласирали 

у полуфинале, у двомечу са Фк „Крупом“ нису изборили пласман у финале, реванш у Фочи 

пратило је око 2500 гледалаца. 
Јуниори и кадети наступају у Омладинској квалитетној лиги Федерације БиХ, јуниорска 

екипа заузела је солидно десето мјесто од укупно 14 екипа, кадети су на једанаестој позицији од 16 
екипа. 

Пионири и предпионири се такмиче у Омладинској квалитетној лиги ФС РС, пионири су 
на првој позицији од укупно 6 екипа, а предпионири заузимају треће мјесто од укупно 7 екипа.  

У Фк „Сутјеска“, са свим селекцијама ради десет лиценцираних тренера и то: 
Сениори: 22 члана, јуниори: 15 чланова, кадети: 20 чланова, пионири: 25, предпионири: 35 
чланова.  

Упоредо са такмичарским селекцијама у клубу ради школа фудбала која броји преко 100 
чланова, који немају такмичарски карактер, али наступају на појединим турнирима. 

Скупштина фудбалског клуба „Сутјеска“, броји 45 чланова, Управни одбор 13 чланова. 
 

 

 

 

КОШАРКАШКИ КЛУБ „СУТЈЕСКА“ 

 

 

 

Кошаркашки клуб „Сутјеска“ Фоча, у 2021. години се такмичио у свим категоријама 
(сениори, јуниори, кадети, пионири и млађи пионири), кошаркашког савез Републике Српске.  

Сениори се такмиче у Првој лиги КС РС од 2002. године у континуитету,  с тим да је једну 
сезону играо у Премијер лиги БиХ. 

 У 2021. години која је била оптерећена годином пандемије COVID 19 са сталним 
прекидима и одлагањима утакмица, због оболијевања играча, кошаркашки клуб је уз изузетно 
залагање играча и тренера сезону 2020/2021 завршио на деветом мјесту и обезбједио наставак 
такмичења у сезони 2021/2022 и заузео седму позицију у веома јакој конкуренцији кошаракашких 
клубова у Републици Српској. 

Клуб броји око 70 чланова у свим категоријама (сениори, јуниори, кадети, пионири и 
млађи пионири), потребно је истаћи да је ангажовање младих играча веома значајно, од којих су 
неки стекли пуну афирмацију и наставили такмичење у другим клубовима широм Републике 
Српске и Србије. 

Кадетски тим је првак ПКО Романија – Херцеговина (подручни кошаркашки одбор) и 
играо је на финалном турниру републике Српске у Бијељини гдје су освојили четврто мјесто, 
остале млађе селекције су сезону завршиле као другопласиране у ПКО Романија – Херцеговина.  

Два млада играча Кк „Сутјеска“, учествовали су са кошаркашком репрезентацијом 
Републике Српске на турниру у Србији, док се неколико играча налазе на ширем списку млађих 
селекција кошракашке репрезентације Босне и Херцеговине. 
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Током 2021. године 14 младих играча учествовало је на кошаркашком  Кампу Кк „Игокеа“ 

у Теслићу, а најбољем младом играчу Кк „Сутјеска“  је обезбједио трошкове боравка у кампу, што 
је била пракса и претходних година. 

Управни одбор броји 5 чланова, Скупштина 20, чланови, чланови УО су активни у 
обезбјеђивању услова за рад у клубу, од простора за тренирање, спортске опреме, превоза на 
утакмице и турнире. 

 

 

 

 

 

ОК „МАГЛИЋ“  

 

На почетку ћемо изнијети податке који су прописани Статутом ОК „Маглић“, а односе се 
на број чланова Управног одбора и Скупштине клуба,  Управни одбор броји пет чланова, 

Скупштину клуба чине сви пунољетни чланови клуба тачније играчи и тренери те је овај број 
подложан промјени али се креће између 15 и 20. 

Одбојкашки клуб „Маглић“ је члан одбојкашког савеза Републике Српске,  женска и 
мушка сениорска  екипа такмичи се у Првој лиги ОС РС, обје сениорске екипе наступају  у КУП 
такмичењима  Одбојкашког савеза Републике Српске.  

Мушка сениорска екипа завршила је такмичење на седмој позицији од укупно осам екипа, 
женска сениорска екипа заузима 11. мјесто на табели Прве лиге РС од укупно 12 екипа за сезону 
2021/2022.  

У такмичарском погону су и млађе селекције пионирска, кадетска и јуниорска  у женској 
конкуренцији, а послије дужег периода Ок „Маглић“ у мушкој конкуренцији такмичио се у свим 
категоријама такође пионири, кадети и јуниори, клуб броји око 120 чланова. 

У клубу ради седам тренера у свим категоријама од којих су пет лиценцирани у ОС РС. 
 

 

 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „ПЕРУЋИЦА“  

 

Стонотениски клуб “Перућица”  броји око тридесет чланова и такмиче се на нивоу БиХ И 
РС у појединачној и екипној конкуренцији у свим категоријама. 

 У протеклој години “Перућица” је била организатор три (3) турнира на нивоу БиХ и РС.  
Управни одбор заједно са свим члановима клуба  осму годину за редом организује 

меморијални међународни турнир “Драган Зечевић-Зека”. 

 Мушка екипа такмичи се у Првој лиги РС (12 екипа), на крају такмичарске сезоне заузели 
су треће (3) мјесто.  

За наредну сезону циљ је пласман у Премијер лигу БиХ и појачање екипе  да би остварили 
зацртани циљ. 

Протекле сезоне кадетска репрезентативка БиХ из овог клуба  учествовала је на 
Балканском првенству у Албени,  остварила је запажене резултате. заједно са Магдаленом 
Вуковић на нивоу БиХ И РС у појединачној конкуренцији И игри дублова. Магдалена Вуковић је 
вицешампион РС у кадетској конкуренцији. 

Учествовали су на Међународном турниру у Подгорици и постигли добре резултате,  у 
сениорској конкуренцији освојили су  друго мјесто, а у кадетској конкуренцији заузели су  треће 
мјесто. 

Планови Стк „Перућица“ за наредну сезону да појачају екипу са старим играчким кадром 
како би остварли пласман у Премијер лиги БиХ. 
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Млађе селекције до 10 И 12 година постижу запажене резултате, већ у наредној сезони 
очекују боље резултате и потенцијалне репрезентативце. 
  Клуб има све узрасне такмичарске категорије које се такмиче: 

- Најмлађи кадети-ње узраст до 10 година, појединачно РС-БиХ, 
- Млађи кадети-ње узраст до 12 година, појединачно РС-БиХ, 
- Кадети-ње узраст до 14 година, екипно,појединачно РС-БиХ, 
- Јуниори-ке узраст до 18 година, појединачно РС-БиХ, 
- Сениори Лига РС, појединачно РС-БиХ 

Ранг такмичења: Прва лига РС, појединачна и екипна првенства РС И БиХ. 
  Управни одбор броји пет чланова,,Скупштина клуба броји 15 чланова. 

Сви органи Клуба дјеловали су у циљу постизања што бољих спортских резултата, као и 
што бољег статуса Клуба и његових чланова на свим нивоима. 
  Тренинзи се одржавају у Спортском центру Партизан, услови за тренинге су одлични. 
 

 

 

КАРАТЕ КЛУБ „ЉУБИШЊА“ 

 

 Кaрате клуб „Љубишња“-Фоча, регистрован је у карате савезу Републике Српске, а самим 
тим и у званичном савезу БиХ на државном нивоу у складу са важећим правилником 

међународног Олимпијског комитета БиХ. 
 Клуб је званично регистровао  39 чланова у карате савезу РС и савезу БиХ, по различитим 
узрасним категоријама. 

  Млађи пионири, старији пионири,наде, кадети, јуниори и сениори и у мушкој и у женској 
онкуренцији. 

Секција клуба-Особе са потешкоћама у развоју, заједничка група и мушкарци и дјевојке 

и у овој категорији имамо регистроване такмичаре. 

Број тренера је један, са повременом испомоћи неког од старијих чланова клуба. 
Скупштина клуба 30 чланова, а Управни одбор 5 чланова. 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ КАРАТИСТА  „НИПОН“  

Удружење каратиста "Нипон" Фоча се такмичи на првенствима Сарајевске, Романијске и 
Херцеговачке регије, првенствима Републике Српске и првенству Босне и Херцеговине. Такође, 
Удружење учествује на разним међународним и меморијалним турнирима у БиХ и окружењу. 

Поменута такмичења су подијељена по узрасним категоријама: пионири, кадети, јуниори, 
млађи сениори и сениори. 

Удружење каратиста "Нипон" Фоча је члан Карате савеза Републике Српске, а самим тим и 
Карате савеза Босне и Херцеговине. 

Удружење тренутно броји 64 члана који тренирају рекреативно и такмичарски. Тренинзи 
се одржавају у спортској сали Партизан, а тренинге воде Војислав Бодирога, мајстор 
каратеа 5.дан, Огњен Бодирога, мајстор каратеа 3.дан и Чедо Ковачевић, мајстор каратеа 
1.дан. 
Тренинзи се одвијају у четири групе: млађи пионири, пионири, кадети и јуниори и група 

млађих сениора и сениора.  
Управни одбор Удружења броји три члана док Скупштина удружења броји 15 чланова.  
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КИК БОКС КЛУБ „ИГМА“ 

 

Клуб се такмичи у Републици Српској и БиХ као и у ширем региону свих узраста  у 
мушкој и женској конкуренцији.  

Такмичари из овог клуба су на државним првенствима БиХ и РС, као и на  Балканским, куп 
и међународним такмичењима постизали знајчане резултате и освојили многобројне медаље. 
 

 

ТЕНИСКИ КЛУБ „ФОЧА“  

 

У претходној години тениски клуб се такмичио у два тениска савеза, тениски савез 
Републике Српске и тениски савез БиХ. 
 

Тенисери и тенисерке Тениског клуба Фоча остварили су запажене резултате у 
категоријама до 10,12,14 и 16 година.  Освојено је чак 35 трофеја и на ранг листи је најбоља 
тенисерка до 10 година ( Вуковић Миа). 
 

Тениски клуб Фоча има два тениска тренера, лице за одрзавање тениских терена. Броји 50 
чланова ,  30 дјеце и 20 рекреативаца. Управни одбор чини 7 чланова. 
 

Што се тиче инфраструктуре, обновљени су тениски терени ( прекопавање ), урађени су 
нови рефлектори са три нова стуба и урађена је нова тениска ограда. 
 

 

 

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ЗЕЛЕНГОРА“ ? нису доставили 

 

 

  

 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 трансвезалу 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 меандара 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. 
- У октобру су обишли планину Ртањ 
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- Задњих 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“ задњих година посвећује у раду са дјецом и млађим категоријама. Планинарско 
друштво „Зеленгора“ броји 40 чланова са уредно плаћеном гоишњом чланарином и 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 7 чланова док Скупштину чине сви 
чланови Клуба. 
 

 

 

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.  
 

 

 

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 Статут, грб, заставу и печат.  
Органи управљања су: Скупштина клуба 15 чланова, управни одбор 5 чланова, 

предсједник клуба,  секретар клуба и почасни члан, чланови су оба атлетска савез РС/БиХ.  
Активно тренира око 20 чланова подјељених по категоријама: цицбан, млађи и старији 

пионири, млађи и старији јуниори и сениори. 
Тренинзи се одвијају на Градском стадиону и на стадиону у Доњем пољу, а у зимском 

периоду у сали Ош „Свети Сава“, тренери у клубу обављају редовна мјесечна тестирања. 
Такмиче се на атлетским митинзима у РС и федерацији БиХ, уличним тркама, школским и 

регионалним такмичењима. 
У сарадњи са општином Фоча и Спортским савезом општине Фоча сваке године организује 

се манифестација „Ноћне трке“. 
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СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „МЛАДИЦА“ 

Спортско-рибпловно друштво „Младица“ Фоча је члан Спортско-риболовног савеза 
Републике  Српске са сједиштем у Бања Луци. 

СРД“Младица“ управља рибарским подручјем на територији општине Фоча на основу 
закљученог уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске. 

По одлуци предсједника Скупштине друштва, сваке године се одржава редовна годишња 
скупштина друштва (30 делегата) на којој се усваја извјештај о раду и финансијски извјештај за 
претходну годину. 

Дана 15.07.2021. године одржана је редовна годишња и изборна скупштина на којој су 
између осталог усвојени Извјештај о раду и Финансијски извјештај за 2020. годину, као и избор 
Управног одбора (предсјдник и шест чланова), Надзорног одбора, Дисциплинске комисије, 
Предсједника и Потпредсједника Скупштине друштва. 

У 2021. години СРД“Младица“ Фоча је извршило порибљавање својих риболовних вода са 
млађи поточне пастрмке из програма „Ревитализација ријеке Дрине и њених притока-ХЕ 
Вишеград“ укупне тежине 300 кг. Порибљавање је извршено 19.07.2021. године са 300 кг поточне 
пастрмке дужине 12-15 цм. 

Јошанички поток, Слатински поток, Ћехотина, Бистрица, Сутјеска, МХЦ Јелеч, Бјелава 

организована је петодневна „Мала школа риболова 2021“ за пионире и том приликом су 
подијељене чланске карте и риболовни прибор за 16 полазника (14 дјечака и 2 дјевојчице) мале 
школе риболова. 

У току 2021. године, СРД-у „Младица“ Фоча годишњу чланарину за спортски риболов је 
уплатило 116 риболоваца (чланова) различитих старосних група. Поред годишњих дозвола издато 
је укупно 130 дневних, седмичних и мјесечних дозвола за спортски риболов. 

Одржано је и друштвено такмичење у дисциплини „Лов рибе удицом на пловак“ у 
категоријама јуниори (три такмичара) и сениори (10 такмичара),а побједницима у обје категорије 
су додијељене вриједне награде. 

Чланови који су освојили прва три мјеста на друштвеном такмичењу су учествовали на 
такмичењима које организује Спортско-риболовни савез Републике Српске и друштва чланице 
Савеза, као и друштва из сусједних општина из Федерације Босне и Херцеговине. 
Прво првенство Републике Српске у СПИН дисциплини (Лов рибе умјетним матицама са обале 
2021. године) на ријеци Жељецници (општина Источно Сарајево), 

Куп дринских градова 2021. године на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе удицом на 
пловак, општина Братунац, 

Шкобаљијада 2021. године у дисциплини лов рибе удицом на пловак, општина Братунац, 
Куп Републике Српске на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе удицом на пловак, општина 
Вишеград, 

Младичарски куп на ријеци Дрини у дисциплини лов рибе умјетним мамцима са обале, 
општина Устиколина. 

На поменутим  такмичењима изостали су значајнији резултати. 
СРД“Младица“ Фоча је организовао у децембру „ХУКО-ХУКО КУП 2021 – лов младице 

вјештачким мамцима са обале“ на ријеци Дрини на које је било пријављено 100 такмичара из 
земаља бивше Југославије и Европе али је због лоших хидролошких услова такмичење одгођено за 
јануар 2022. године.  

У циљу заштите рибљег фонда и његовог очувања, СРД“Младица“ је преко своје 
рибочуварске службе која броји једног рибочувара стално запосленог, три волонтера рибочувара и 
уз ангажовање чланова друштва, у великој мјери онемогућило криволов на подручју којим газдује, 
првенствено у вријеме мријеста свих рибљих врста, а посебно рибље врсте шкобаљ.  
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Друштво је организовало даноноћно дежурство на мријестилиштима ради спречавања 
недозвољеног и масовног излива поменуте рибље врсте. Приликом дежурства имали су подршку 
ПУ Фоча. 
 

 

 

 

 

ОМЛАДИНСКИ ШАХОВСКИ КЛУБ „9. ЈАНУАР“ 

Омладински шаховски клуб «9. јануар» из Фоче члан је Шаховског савеза Републике 
Српске и уредно регистрован за 2022. годину, а преко ШС РС и Шаховске уније БиХ. 

У 2021. години, клуб се такмичио у Првој лиги Републике Српске, гдје је и задржао статус. 
Управни одбора клуба броји 5, а скупштина клуба 26 чланова. 

  Клуб има једног тренера (Радан Мимић), са издатом лиценцом ФИДЕ (Свјетске шаховске 
федерације), који руководи шаховском школом клуба и руководи наступима на сваничним 
такмичењима у РС и БиХ. 
 

 

 

КРАВ МАГА ФОЧА 

Клуб „Крав мага“ Фоча је основан 01.03.2014. године и један је од четири клуба овог типа 
у Републици Српској.   

Током претходног периода, кроз клуб је прошло преко хиљаду чланова, а тренутно је 
активно око 150 чланова. Клуб је по начину функционисања сличан културном друштву. Чланови 
клуба, поред тренажног дијела, имају и активности којима клуб покушава код својих чланова 
развити и љубав према породици, природи, друштву, култури, отаџбини. 

Последњих неколико година, суочени са кризом коју је изазвала пандемија корона 
вирусом, чланство клуба је почело да се смањује. 
  Клуб је ове године пословао на тај начин, да је имао око 130 редовних чланова што је за 
120 мање него у времену прије појаве корона вируса када је било 250 редовних чланова. 

У мјесецу јануаруове године, за чланове клуба, организовано је полагање које је одржано у 
Фочи, а којем је присуствовало 45 чланова.  

У фебруару је у Бања Луци организовано полагање за напредне нивое. Том полагању је 
присуствовало пет чланова клуба. 
 

 

 

КЛУБ ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА „FOČA OFF ROAD TEAM“ 

 

Клуб теренских возила „FOČA OFF ROAD TEAM“, чини 40 чланова из Фиче, 8 из Црне 
Горе и 4 члана из Србије.  

Такмиче се на домаћем оф роуд првенству, односно у ОФ РОУД САВЕЗУ БиХ, а 
повремено учествују и на појединим манифестацијама ван територије Босне и Херцеговине. 

За предходну годину било је планирано учешће на шест званичних трка у организацији Оф 
роуд Савеза БиХ и организација једне трке „ZELENGORA TROPHY 2021“ : 

1.  Април - Козара оф роуд рели 

2.  Мај - Сарајево оф роуд рели 

3.  Јун - Блидиње челенџ 
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4.  Јул - Шипово оф роуд рели 

5.  Август - Зеленгора оф роуд рели  
6.  Октобар - Билећа оф роуд рели 

7.  Новембар - Кладањ оф роуд рели 

 

Фоча оф роуд тим је учествовао на 6 трка као гост, док је манифестација Зеленгора трофи била 
у организацији овог клуба.  

Освојили су 6 трофеја на 4 трке, а Фоча оф роуд тим је на крају сезоне заузео 7. мјесто у 
коначном пласману Сезоне 2021. Оф роуд Савеза БиХ који броји 13 клубова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табеларни приказ дозначених средстава спортским клубовима из буџета 
Општине Фоча у 2021. години. 

  

Ред. бр. СПОРТСКИ КЛУБОВИ Број чланова у клубу 
од пионирске до 

сениорске селекције 

ИЗНОС-

УПЛАТА 

1. СПОРТСКИ САВЕЗ 17 спортских колектива 77.146,00 

2. ФК „СУТЈЕСКА“ 217 265.461,00 

3. КК „СУТЈЕСКА“ 70 43.315,00 

4. ОК „МАГЛИЋ“ 120 59.499,00 

5. СТК „ПЕРУЋИЦА“ 30 9.545,00 

6. КК „ЉУБИШЊА“ 39 2.460,00 

7. УКК „НИПОН“ 64 2.600,00 

8. ТК „ФОЧА“ 50 2.500,00 

9. СРД „МЛАДИЦА“ 116 1.500,00 

10. КИК БОКС КЛУБ „Игма“                     15  2.650,00 

11. ПД „ЗЕЛЕНГОРА“ Није достављена инфор. 2.000,00 

12. СК „WOLF“ Није достављена инфор. 2.500,00 

13. АТЛЕТСКИ КЛУБ „Сутјеска“ 20 1.000,00 

14. ПСУ „ВУЧЈА СТОПА“ 74 1.000,00 

15. СД „УРСУС СПЕЛАЕУС“ 23 1.000,00 

16. ОШК „9. ЈАНУАР“ 26 2.900,00 

17.  Фоча „Офф Роад Теам“ 52 1.000,00 

18.  Крав мага  130 0,00 

Укупно из Буџета општине Фоча издвојено је 478.076,00 КМ 
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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 2021. године дворана је кориштена по  прегледу који слиједи: 
 

Р. број Назив клуба Укупно 

1. КК „Сутјеска“ – тренинзи, први тим 5.600,00 KM 

2. КК „Сутјеска“ – утакмице,први тим 2.500,00 KM 

3. КК Сутјеска“ – млади 6.225,00 KM 

4. КК „Сутјеска“ –утакмице,млади  3.150,00 KM 

 Укупно: 17.475,00KM 

   

1. ОК „Маглић“ –тренинзи,први тим,мушкарци 6.500,00 KM 

2. ОК „Маглић“ – утакмице, мушкарци 2.950,00 KM 

3. ОК „Маглић“ – тренинзи,први тим,жене 5.300,00 KM 

4. ОК„Маглић“ – утакмице,жене 2.750,00 KM 

5. ОК „Маглић“ – тренинзи,подмладак 2.200,00 KM 

6. ОК „Маглић“ – утакмице,подмладак 2.200,00 KM    

 Укупно: 21.900,00 KM 

   

1. Спасилачки клуб WOLF 2.500,00 КМ 

2. ФК „Сутјеска“ – подмладак       2.135,00 КМ 

3. Тениски клуб     575,00 КМ 

4. СТК „Перућица“ 2.600,00 КМ 

5. Вучја стопа 25,00  КМ 

6. СД“ Ursus Spelaeus“ 825,00 КМ 

7. Настава физичког васпитања СШЦ 11.000,00 КМ 

 УКУПНО: 59.035,00 КМ 

 

 

Као што се види финансијски ефекти који су остварени кроз кориштење Спортске 
дворане у 2021. години, износили су 59.035,00КМ.  

 

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 8,00 

КМ, рекреација 2.780,00 КМ, стони тенис 30,00 КМ, укупно: 2.818,00КМ 
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                                                                                           ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

                                                                                          ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 


