На основу чл. 10, 11. и 12. Закона о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 4/02, 63/03, 73/08 и 102/08), члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 23. став 2.
Статута Општине Фоча („Слжбени гласник Општине Фоча“, број 8/14), Скупштина
Општине Фоча на 6. редовној сједници дана 14.03.2017. године д о н о с и

ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ФОЧА
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. - 2021. ГОДИНЕ

I УВОД
Општина Фоча је јединствен природни простор који пружа сваком човјеку да
се развија здраво у психичком и физичком смислу кроз дружење људи и стварањE
пријатељстава, спремнији, амбициознији да постигну врхунске спортске резултате.
Спорт је сваки облик физичке активности који организованим или неорганизованим
учешћем доприноси унапређењу и побољшању развоја дјеце, омладине и одраслих,
афирмацији хуманих вриједности живота и остваривања што бољих спортских
резултата у спортским такмичењима.
Програм планира и обухвата: физичко вјежбање, спортске тренинге,
такмичења, спортске рекреативне активности, спортске приредбе и спортско
образовање, а у циљу популаризације, масовности, едукације.
У табеларном приказу се види чланство клубова општине Фоча који се
такмиче у свим ранговима, како у Републици Српској тако и у Босни и Херцеговини.
Назив клуба
1. Фудбалски клуб „Сутјеска“
2. Кошаркашки клуб „Сутјеска“
3. Одбојкашки клуб „Маглић“
4. Стонотениски клуб „Перућица“
5. Карате клуб „Љубишња“
6. Удружење каратиста „Нипон“
7. Кик бокс клуб „Игма“
8. Тениски клуб „Фоча“
9. Планинарско друштво „Зеленгора“
10. Спортско риболовно друштво „Младица“
11. Спасилачки клуб „Wolf“
Укупно:

Укупан број чланова
у свим селекцијама
142
63
170
33
52
85
21
30
60
84
27
767

У општини Фоча према попису из 2013. године живи 18.288 становника, у
6.622 домаћинства, што значи да је просјечна величина 2,7 чланова.

Са становиштва старосне структуре, 12 % становништва општине Фоча је
испод 15 година старости, 68 % радно способног становништва (15 - 64 година), те
20 % припада категорији старих (преко 65 година).
Учешће младих и старих је врло неповољно у Фочи. Наиме, стопа старења у
општини Фоча од 160 % указује да на сваких 100 становника старосне доби од 0 - 14
година је 160 становника старијих од 65 година. Ова стопа на подручју општине
Фоча је знатно већа од просјечне стопе старења становништва у Републици Српској
(117 %).
На основу података Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општине
Фоча, предшколске установе похађа 153 дјеце, основну школу 1.270 дјеце, средњу
724 дјеце (Средњошколски центар и средња Богословска школа), универзитетске
омладине 1.757. Ако томе додамо број незапослених до 28. године, број износи 658,
онда је евидентно да у Фочи живи и студира око 4.600 младих људи.
Из овог податка јасно је да у организованом спорту може да учествује моного
већи број, те је оправдана визија да сви грађани, а посебно млади људи имају
потребне услове уколико желе да се баве неком од спортских активности.
II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА
У складу са нацртом Стратегије развоја Општине Фоча од 2017. - 2027.
године, односно дијелом који третира спорт, Програм обухвата: спортско (физичко
васпитање), физичко васпитање дјеце предшколског узраста, физичко васпитње
ученика основних и средњих школа, универзитетски спорт, спортску рекреацију и
такмичарски спорт.
Основни циљеви су:
1. Бављење спортом и физичком културом на законски организован начин,
2. Развој и омасовљење спорта као добровољне активности доступне свим
грађанима под једнаким условима, са посебном пажњом о дјеци и омладини,
3. Унапређење наставе физичког васпитања кроз ученичке секције, спортске
манифестације и такмичења,
4. Стварање што повољнијих услова за масовно бављење спортско рекреативним активностима грађана свих узраста у градској и приградској зони кроз
изградњу спортско рекреативне стазе нпп. (Градски стадион – Бриони и неке друге
трасе), уз могућност приступа спортским објектима,
5. Унапређење такмичарског спорта кроз стручни рад, одабир талентованих
спортиста, стручни рад млађих категорија и стварање услова за професионалне
спортисте,
6. Одржавање постојеће инфраструктуре, изградња спортско – рекреативног
центра у насељу Доње Поље за потребе спортиста и спортских такмичења, са
могућношћу да се организују међународна такмичења, припреме екипа и појединаца
за учешће на тим такмичењима, изградња спортских терена у мјесним заједницама,
7. Финансијска средства за развој физичке културе, спорта и спортске
рекреације обезбјеђују се из буџета локалне заједнице и буџета виших нивоа власти,
домаћих и страних фондова (кроз пројекте), од прихода спортских субјеката,
спонзортсва, донација и других извора финансирања,
8. Оснивање општинског предузећа за газдовање, управљање и
функционисање спортском инфраструктуром у власништву Општине Фоча,

9. Стварање материјалних услова за оргнизовано и квалитетно стручно
усавршавање кадрова са посебним акцентом на рад са млађим селекцијама,
10. Дугорочни циљ да се општина Фоча успостави као регионални спортски
центар,
11. Организовање обавезне здравствене заштите спортиста,
12. Значајна подршка и унапријеђење спорта инвалидних лица.
III ПРОГРАМСКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА У СПОРТСКИМ ОБЛАСТИМА
Програмски задаци спортског физичког васпитања
Физичко васпитање представља научно заснован и педагошки образован
процес васпитно – образовног рада са дјецом и омладином усмјерен на формирање
здраве, радне, слободне и стваралчке личности.
Средства и напори уложени у спорт младих су дугорочна инвестиција, чији се
резултати препознају и испољавају током читавог животног вијека.
Правилна стручна и организациона усмјереност рада у овом периоду
представљају развојну основу свих других подручја спортског усавршавања.
Програмски задаци физичког васпитања дјеце предшколског узраста
Тренутно стање рада са дјецом овог узраста није задовољавајуће. Ова
констатација обавезује да се у наредном периоду рад усмјери према сљедећим
програмским задацима:
1. Обухватање цјелокупне популације дјеце предшколског узраста
организованим и стручним радом,
2. Израда иновативних програма спортског васпитања дјеце предшколског
узраста,
3. Изградња простора за игру и спорт у предшколским установама, мјесним
заједницама и организовање такмичења, смотри и манифестација дјечијег спортског
стваралаштва.
Програмски задаци физчког васпитања ученика
основних и средњих школа
Организован и добро вођен педагошки процес спортског васпитања у школи
је пресудан фактор на стварању спортске културе.
Спортско васпитање у основним и средњим школама треба да се одвија у два
паралелна процеса. Један који ће бити усмјерен на стицање игровних, кретно –
вјежбовних и спортских знања, а други који ће све ово обједињавати кроз систем
спортских такмичења и сусрета на свим нивоима (разредни, школски, регионалани и
републички).
Овај програм се може реализовати на основуи сљедећих задатака:
1. Успостављање система праћења тјелесног развоја и развоја физичких
способности дјеце и омладине,
2. Изналажење организационих облика рада, како би сви учесници у вријеме
школовања овладали елементарним спортским навикама, као што су услови за
пливање, бициклизам, скијање и планинарење и др.,
3. Развијање „Малих олимпијских игара“ као система припрема и такмичења
ученика основних и средњих школа,

4. Одржавање и изградња спортских објеката у школама, као и побољшање
материјалног стандарда, справа, опреме и реквизита,
5. Одабир ученика – спортиста који показују афинитете према одређеном
спорту и њихово упућивање ка спортским колективима и клубовима.
Програмски задаци развоја универзитетског спорта
Општина Фоча је општина са великим бројем студената која броји 1.757
студената, што чини велики проценат младог становништва.
У циљу унапређења физичких способности и рекреације, као и уопште
развоја спорта, потребно је подржати активности на развоју и унапређењу
универзитетског спорта на основу сљедећих задатака:
1. Успоставити сарадњу са факултетима из Фоче и студентима спортистима
који су укуључени у спортске активности, те им омогућити укључивање у спортске
клубове и такмичења у нашој општини,
2. Остварити сарадњу са Универзитетом у Источном Сарајеву и размотрити
могућност заједничког финансирања, изградње и кориштења спортско –
рекреативног центра у Доњем Пољу,
3. Подржати организовање студентских спортских такмичења, у које ће бити
укључени студенти факултета у општина Фоча, такође укључити студенте спортисте
у сва организована такмичења на подручју општине Фоча.
IV СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА
Обзиром да савремени начин живота подразумијева смањено учешће физичке
активности, све је израженија потреба да се кроз организоване форме спортско –
рекреативних активности обезбиједи одржавање биолошке равнотеже, физичке
припремљености и превенције здравља грађана. Физичка припремљеност грађана
треба и мора да све више, представља значајнију компоненту нашег – спортског
вриједносног система.
У наредном периоду потребно је извршити:
1. Успостављање и афирмисање „Спортске рекреације“ као средства здравља
и садржаја културе изражавања и живљења,
2. Организовање програма рекреације становништва, планинарства,
излетништва, традиционалних
спортских игара у служби социјализације и
еманципације етичких, естетских и других културних вриједности, као и прикладних
контаката са природом,
3. Организовање сусрета радника у склопу „Радничких спортских игара“, у
мјери примјерености времену и тренутку,
4. Публиковање, информисање и пропагирање садржаја вриједности спорта и
путем средствава информисања,
5. Ангажовање постојећих слободних стручних кадрова за потребе спортске
рекреације.
V ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ
Битна карактеристика спорта је стална тежња за такмичарским активностима
спортским програмима и осталим активностима којима се планира остварење
основних циљева и постизање већих спортских резултата.

Спорт је у исто вријеме репрезент друштвеног стандрада појединих средина,
значајна економска производна категорија, подручје значајне афирмације сваке
градске, регионалне и државне заједнице.
Остваривање општег интереса у локалној заједници
Програми који се суфинансирају из буџета локалних заједница, односе се на
изградњу, одржавање и реконструкцију спортских објеката, организацију локалних,
регионалних, републичких и међународних такмичења, општинских спортских
манифестација, школских и студентских такмичења, такмичења инвалидних лица,
рад спортских савеза и удружења, те школовање и усавршавање спортских кадрова.
Програмски задаци развоја такмичарског спорта
Основи развоја такмичарског спорта морају полазити од наших законитости
које стоје у његовом развоју од средине (клуба, друштва), простора (објекти, справе,
реквизити), нивоа оспособљености стручног кадра и статуса радне ангажованости
(аматери, професионалци), избора посебно надарених, технолошке процедуре рада,
дијагностике, индивидуализације рада, програмирања, праћења, контроле, савремене
методе тренинга, стандарда спортиста, режима спортског живота, исхране,
стимулативних дозвољених средстава, надокнаде, стимулације, здравствене бриге,
осигурања, повољности школовања.
Програмски задаци развоја такмичарског спорта (концепт развоја)
Имајући у виду природно - географске услове, изграђеност спортске
инфраструкутре, традицију, остварене такмичарске резултате, кадровске и
економске услове, у Фочи дефинишемо сљедеће спортове:
1. Фудбал,
2. Кошарка,
3. Одбојка,
4. Стони тенис,
5. Атлетика,
6. Рукомет,
7. Пливање,
8. Тенис,
9. Карате,
10. Кик бокс,
11. Џудо,
12. Планинарње,
13. Скијање ,
14. Ауто – мото спорт,
15. Бициклизам,
16. Кајак – кану,
17. Спортски риболов,
18. Стрељаштво,
19. Шах,
20. Роњење,
21. Пењање,
22. Гимнастика,
23. Некатегорисани спортови.

Врсте спортова нису наведе у складу са категоризацијом, већ у складу са
критеријумима из заглавља врсте спортова.
У наредном периоду потребно је активност усмјерити ка:
1. Унапређењу стручног рада у спортским клубовима и савезима, раду са
спортским, а посебно перспективним и талентованим спортистима, њиховој
селекцији, припреми и обучавању,
2. Изградњи и реконструкцији спортске инфраструктуре, набавци опреме и
реквизита,
3. Унапређењу система такмичења у општини, граду и Републици Српској,
4. Стварању услова за унапређењу врхунског спортског ствралаштва,
припреми спортиста за учешће у квалитетним такмичењима Босне и Херцеговине,
балканским, европским и свјетским првенствима и олимпијским играма,
5. Дефинисање критеријума за формирање спортских клубова у односу на
просторне, материјалне, стручне и друге услове као минималног захтјева на путу
стварња резултата,
6. Дефинисању интереса у спорту и примјерно томе одмјерити финансијску,
материјалну и сваку другу подршку и улагати у оне гране спорта у којима се могу
остварити значајни резултати и преко тога афирмисати наша општина,
7. Рјешавању стабилних извора финансирања рада спортских клубова, савеза,
организација такмичења, рада стручног кадра и стварању повољније спортске
инфраструктуре,
8. Основном циљу свих спортских клубова са подручја општине Фоча да
постижу још боље резултате, да се домогну или остану чланови премијер лиге БиХ,
изађу на међународну сцену, а клубови из нижих рангова да се пласирају у виши
ранг такмичења.
Спортска такмичења
Спортска такмичења представљају основни циљ спорта, као и мотив највећем
дијелу спортиста за тренинге и велика одрицања. Такмичење чини спорт
занимљивим широј јавности и омогућавају његову комерцијализацију, остваривање
маркентишких услуга, промоцију, популаризацију спорта и афирмацију екипа и
појединаца локалне заједнице.
У том циљу потребно је:
1. Омогућити учешће у такмичењу свима који су за то оспособљени, на нивоу
њиховог узраста, припремљености, пионира, кадета, јуниора, сениора, ветерана оба
пола,
2. Правилима, техничком и стручном организацијом такмичења, омогућити
побједу најбољим екипама или појединцима и на тај начин подстицати развој и
остваривање екипних и појединачних спортских резултата, те достигнућа у
припреми спортиста и организације тренинга,
3. Организовати и учинити доступним и препознартљивим такмичења у
општини у Фочи, те настојати да се у њих укључују: јавност, љубитељи спорта,
гледаоци и истински навијачи и припадници спорта.
Организатори спортских такмичења су: Општина Фоча, спортски клубови,
спортски савези, удружења судија, организатори, менаџери, средства јавног
информисања и други носиоци који требају дати непосредан допринос организацији
такмичења.
Такмичари који су остварили запажене резултате на међународним екипним и
појединачним такмичењима, могу учествовати у репрезентативним слекцијама Босне

и Херцеховине и на тај начин исказати своје способности и квалитет, а на основу
остварених резултата афирмисати своју локалну заједницу.
Спортски савез
Спортски савез је незаобилазан чинилац у развоју спорта уопште, а посебно
такмичарског и врхунског спорта.
Спортски савез је удружење спортских колектива и актер је свих спортских
манифестација на подручју наше општине, како у организационом тако и у
финансијском дијелу.
У циљу њиховог оспособљавања за ефикасно извршавање функција које
имају неопходно је:
1. Организационо стабилизовати постојећи спортски савез,
2. Обезбиједити аутономност и јединство на бази закона и усвојених начела о
организовању спорта,
3. Остварити услове да Савез у већој мјери допринесе стручном
оспособљавању кадрова,
4. Обезбиједити средства за селекционисање и рад са перспективним
појединцима и екипама.
Потребно је проширити и садржајно обогатити сарадњу и увезаност, како на
нивоу БиХ, тако и на региноалним и међународним релацијама.
VI СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Општина Фоча има дугу традицију у бављењу спорту, тако да је и спортска
инфраструктура солидно изграђене, те су у функцији сљедећи спортски објекти.
Градска спортска дворана
Градска спортска дворана је изграђена и почела са радом 2008. године.
Капацитет Градске спортске дворане износи 722 сједећа мјеста.
Градска спортска дворана успјешно сарађује са свим спортским клубовима,
Спортским савезом и Средњошколским центром.
У дворани се oдржавају спортске, културне и забавне манифестације, као што
су: настава физичког васпитања, тренинзи, првенствене утакмице, турнири,
концерти и програми за дјецу.
Општина Фоча је обогатила Градску спортску дворану набавком
професионалних столова за стони тенис (8 комада), самим тим је проширила
активности.
Дворана ради пуним капацитетом од јутарњих до вечерњих часова радним
данима, као и викендом када се одржавају првенствене утакмице, турнири у малом
фудбалу, стоном тенису, као и Мале олимпијске игре средњих и основних школа.
У склопу Градске спортске дворане функционише фитнес центар, рекреација
стони тенис и рекреације одраслих у малом фудбалу и кошарци.
У склопу овог објекта се налази осам пословних простора, од чега је један
оспособљен за рад који користи Спасилачки клуб „Wolf“, а други послвни простор је
изнајмљен КК „Сутјеска“.
Градски стадион

На Градском стадиону се налази терен за игру, површине 334 м2, спортски
терени површине 24.129 м2, зграда површине 250 м2 са свим потребним садржајима:
свлачионице, ресторан са кухињом, канцеларије, собе за смјештај играча.
ФК „Сутјеска“ има добре услове за рад и одржавање првенствених утакмица
у дневним и вечерњим терминима.
На главном терену за одигравање првенствених утакмица трибине за
посјетиоце (3.000 сједећих мјеста) су наткривене, са свијетлећом рекламом.
Да би био још већи угођај, посјетиоци све утакмице могу да прате у вечерњим
терминима, јер главни терен посједује и рефлекторе.
У склопу главног терена налази се атлетска стаза, која није у функцији.
Поред комплекса спортских терена, осим кошаркашког игралишта, на
простору испред клубане налази се терен за тзв. „Street footbal“ са вјештачком
подлогом (вјештачка трава). Због великог интересовања за мали фудбал, јавила се
потреба за још једним тереном „Street footbal“ који је и урађен.
Фудбалски клуб користи и помоћне терене у насељу Доње Поље, са зградом,
свлачионицама и просторијама за службена лица (четири просторије).
Сала Омладинског спортског центра „Партизан“
Сала Омладинског спорског центра „Партизан“ је подијељена на два дијела.
У првом дијелу тренирају стонотенисери, а у другом два карате клуба и један кик
бокс клуб.
Ова сала је предвиђена за тренинге наведених спортова и појединих
такмичења, уколико то дозвољавају услови и матични савези.
Школске сале
У нашој општини постоје три школске сале.
У подрумском дијелу Средњошколског центра налазе се три објекта (сале) у
којима не постоје адекватни услови за извођење наставе физичког васпитања, јер ти
објекти нису намијењени за ту сврху.
Просторије су слабо освијетљене, ниске, нема гријања током читаве године, а
само у једној просторији постоји природна вентилација.
Спортска сала у ОШ „Свети Сава“
Ова школа посједује двије фискултурне сале, једну у централној школи, а
другу у Подручном одјељењу Миљевина.
Фискултурна сала у централној школи је у добром стању. Захваљујући
донацијама и Општини Фоча од 2102. до 2014. године сала је комплетно
реконструисана од санације крова, паркета, свлачионица, мокрих чворава и кабинета
за наставнике.
Дјелимично је реконструисана и фискултурна сала у Подручном одјељењу
Миљевина (мокри чвор, дио столарије), тако да је сада у нешто бољем стању, али је
потребно још радова и улагања да би се довела у задовољавајуће стање.
Подручно одјељење Драгочава не посједује фискултурну салу, него само
вањски терен тј. игралиште.
Вањски спортски терени у централној школи су у лошем стању, у ПО
Миљевина у нешто бољем, али свакако потребно улагање у све вањске терене, како
централне школе, тако и обје подручне школе (Миљевина, Драгочава) како би они
били адекватни и условни за свакодневно кориштење.

Спортска сала у ОШ „Веселин Маслеша“
Спортска сала у ОШ „Веселин Маслеша“ је реновирана и у добром је стању
за нормалан наставни рад и тренинге.
У овој сали промијењен је паркет, освјетљење, реновиране су и комплетиране
двије свлачионице и постављени нови прозори.
У Подручном одјељењу Брод стање фискултурне сале је задовољавајуће, коју
користе ученици исте школе, а одржавају се тренинзи и користе је рекреативци.
Подручна школа Попов Мост има фискултурну салу која је у функцији за
потребе ученика.
Тениски терени
Два тениска терена налазе се на тзв. подручју Ушћа, која су општинским
средствима реновирана, чиме је обновљен рад Тениског клуба Фоча.
Током организовања турнира, као и редовних тренинга, приоритет би био
изградња свлачионица, мокрих чворова и туш кабина, тако би се обезбиједили
елементарни услови за рад.
Аква парк „Ушће“
Аква парк „Ушће“ је почео са радом 2012. године и протеже се на површини
од 4.403 м2.
У Аква парку се налази објекат са свлачионицама, продавницом, просторијом
за пружање прве помоћи, тоалетима и канцеларијом.
У подруму објекта су стројеви за пречишћавање три базена (дјечији базен,
средњи и олимпијски).
Поред наведеног, у току сезоне ради бар код базена (шанк, угоститељски
објекат).
У љетњем периоду Општина Фоча организује „Школу пливања“ и друге
културне манифестације.
Намеће се потреба да се унаприједи инфраструктура спортско – рекреативног
центра у насељу Доње Поље, те је потребно да надлежна одјељења проведу
процедуре и активности на изради урбанистичко - планске документације и других
одлука.
Приједлог трасе или нека друга локација у градској и приградској зони да се
изгради рекреативно – пјешачка стаза Градски стадион – Бриони.
Поред спортске инфраструктре, чији је власник Општина Фоча, значајна
спортска инфраструктра постоји на Тјентишту, чији је власник НП „Сутјеска“.
Имајући у виду да је НП „Сутјеска“ најстарији и највреднији национални парк како у
региону тако и шире, постоје оптимални услови за развој спортског туризма, чији је
развој у надлежности НП „Сутјеска“.
VII СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
На Градском стадиону у Фочи у периоду од 26.04. до 04.05. 1942. године
одржане су прве „Партизанске спортске игре“.
Много година касније организован је турнир „Иво Лола Рибар“, на коме су
учествовале омладинске екипе неколико фудбалских клубова.

Касније, у знак трајног обиљежавања, као редовно спортско такмичење
установљена је „Партизанска олимпијада“, која је прерасла у традиционалну
манифестацију савезног значаја. Прва „Партизанска олимпијада“ одржана је 1977.
године. Спортисти из цијеле Југославије окупили су се у Фочи и на Тјентишту,
млади репрезентативци фудбалских, одбојкашких атлетских, селекција свих
социјалистичких република и покрајина тадашње Југославије.
Поред такмичарског дијела, „Партизанску олимпијаду“ је пратио низ
културно – забавних садржаја, уз богат церемонијал отварања са слетским
вјежабама.
„Партизнаска олимпијада“ је показатељ да Оштина Фоча има дугу традицију
у организовању спортских манифестација.
Општина Фоча доста улаже у организацију масовних спортских
манифестација, са циљем окупљања, дружења и стварања задовољства како међу
спортистима тако и међу посјетиоцима и грађанима.
Истичемо сљедеће спортске манифеастције.
Избор спортисте града
Традиционална манифестација избора спортисте године одржава се сваке
године у организацији Спортског савеза и Општине Фоча.
Уз пригодан културно - забавни програм омогућене су робне и новчане
награде најбољем спортском колективу, најбољем спортисти Општине,
перспективном спортисти као и најбољим појединцима.
Међународни омладински турнир „Football friends“
Задњу деценију међународни омладински турнир „Football friends“ је познат
како нашим суграђанима, тако и региону, медијима и широј јавности.
У љетњем периоду Општина окупља осам фудбалских екипа како бивше
Југославије, тако и Европе узраста до 17 година.
Поред спортске манифестације, организован је низ пратећих културних и
научних манифестација (Гастро фест, округли сто на тему „Фудбал више од игре“ и
др.).
Турнир је оцијењен од стране медија и спортских радника као један од
квалитетнијих спортских манифестација на нашем региону.
Турнир је под покровитељством Општине Фоча, а организатори турнира су
Спортски савез и ФК „Сутјеска“.
МОИ – Мале олимпијске игре
МОИ – Мале олимпијске игре представљају најмасовније такмичење
основних и средњих школа, које се одржава на општинском, регионалном и
републичком нивоу у сљедећим спортовима: фудбал, кошарка, одбојка, рукомет и
атлетика.
Меморијални турнири
Сви меморијални турниру у општини Фоча се организују у знак сјећања на
наше дугогодушње спортске раднике.
Турнири се организују у малом фудбалу, одбојци и кошарци.

Учесници турнира су сениори, ветерани и играчи који се баве једним од
спортова. У општини Фоча организују се сљедећи меморијални турнири:
1. „Ратко Раде Шобот“ – турнир се одржава на теренима са вјештачком
травом у склопу Градског стадиона,
2. „Ранко Елез Зико“ – турнир у малом фудбалу се одржава у Миљевини,
3. „Ошовац“ – турнир у малом фудбалу,
4. „Ђуровић Илија - Ике“, турнир у одбојци на пијеску, баскету и малом
фудбалу, на Броду.
Новогодишњи турнир у малом фудбалу
Општина Фоча у организацији Спортског савеза и Градске спортске дворане
традиционално организује, од када је направљена дворана, „Новогодишњи турнир“ у
малом фудбалу.
Овај турнир би се требао подићи на значајнији ниво, јер је посјећеност у
зимском периоду, када се одржава турнир, на завидном нивоу, а сами учесници
турнира нису само из наше општине него и из региона.
Турнир у малом фудбалу „Самоборска“
Турнир у уличном фудбалу „Самоборска“ се одржава у дворишту Основне
школе „Веселин Маслеша“, а карактерише га посебан амбијент јер се мечеви играју
на терену чије су три стране ограђене зидом, а као голови служе конструкције од
кошева.
Временски период одржавања је мјесец јул.
Идеја је почела тако што се прије пет година група младих одлучила
удружити и одмјерити снаге у планетарно најпопуларнијем спорту. Динамична
атмосфера и занимљива правила одмјеравања снага између насеља направила су
право мало чудо. Временом је ова смотра малог фудбала постала најинтересантнија
манифестација Фоче у љетњем периоду.
Jeдна од чињеница која посебно радује је то да је турнир настао као идеја
младих људи из Фоче, тачније из насеља Самоборска. Временом је, уз заједнички
рад наше организације и младих из насеља Самоборска, овај турнир постао једна
већа прича, прича о спорту, другарству и другим позитивним стварима.
Сада је наша намјера овај спортски догаћај учинити још бољим и масовнијим
и омогућити млађим нараштајима да буду дио једне од најпозитивнијих фочанских
прича. Чар овог спортског догађаја је што међу такмичарима влада пријатна и
спортска атмосфера.
VIII СТРУЧНИ САВЈЕТ
Општина Фоча је обавезна, у складу са чл. 21. и 22. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српсике“, број 4/02, 63/03, 73/08 и 102/08) да
образује стручни савјет.
Стручни савјет сачињавају спортски стручњаци, спортисти и спортски
радници.
У циљу што успјешнијег рада Савјет може формирати експертске групе и
друга радна тијела.
Савјет у оквиру овог дјелокруга разматра, предлаже и даје мишљења о:
1. Спортским активностима које су од приоритетног значаја за Општину,
2. Критеријумима за категоризацју спортова и спортиста,

3. Приједлозима система такмичења,
4. Програмима развоја спорта, плановима здравствене заштите спортиста и
програмима борбе против коришћења недозвољених стимулативних средстава,
насилног и недоличног понашања спортиста и гледалаца,
5. Иницијативама за измјену и допуни закона,
6. Усавршавању стручног кадра за потребе спорта,
7. Програмима рада субјеката из области спорта, кампова и спортских школа,
8. Програмима наставе физичког васпитања, правима и обавезама ученика и
студената спортиста и врхунских спортиста,
9. Критеријумима за утврђивање спортисте Општине и других признања у
области спорта.
Савјет обавља и друге стручне послове, на приједлог начелника Општине
Фоча.
Носилац извршења Програма је Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Спортски савез, клубови, друштва и удружења из области спорта и
други субјекти који се баве организовањем спортских активности и манифеастација.
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