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1948. ГОДИНА 
 
 
Сезона 1947/48. за Прву савезну лигу је почињала 17. августа 

1947. године, а завршавала се 30. маја 1948. године  
 На сједници Фискултурног савеза Југославије одржаној 3. и 

4.јула 1947. године донешена је одлука да се за сезону 1947/48. по-
ред Прве (10 клубова) формира и Друга савезна лига са 12 клубова. 

 За формирање Лиге Републике БиХ, по завршетку првенства 
група (укупно 12 група, 70 друштава) формира се шест парова по 
двоструком куп – систему. Побједници парова формирају лигу која 
је играна по двоструком бод – систему.  

 Четврти ранг (ниво) такмичења су Групна првенства.  
 Почетком 1948. године је одржана редовна Годишња скуп-

штина ФД „Слога“. 
 „Активности рада ФД „Слога“ у Невесињу 
 1945. године формирано је у Невесињу фискултурно дру-

штво „Слога“. Од самог формирања до назад мјесец дана, ово дру-
штво није показало никаквих резултата у свом раду изузев ного-
метне секције. Управа друштва није се осјећала одговорном пред 
задацима који су стајали пред њима. 

 Прије извјесног времена одржана је Годишња скупштина 
„Слоге“ на којој је изабрана нова Управа и то већином другови из 
омладинског руководства. На овој скупштини донесени су задаци и 
смјернице рада. Послије избора нове Управе, рад у друштву почео 
је да напредује. Одмах се пришло учлањивању у чланство друштва. 
До сада је учлањена 181 особа у ово друштво. На дан Нове године 
„Слога“ је дала успјешну приредбу. Осим тога, основана је боксер-
ска и скијашка секција. Главни покретачи овога друштва су друго-
ви: Бранко Жерајић и Младен Берберовић“. 18                                                                  
                                                 
18 “Слобода” Мостар број 75 од 22. 1.1948. године 
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 У Невесињу је у фебруару 1948. године отворен биоскоп. 19 
   „Културно умјетничко друштво „Благоје Паровић“, форми-

рано је у Невесињу почетком прољећа 1948. године“. 20 
 А фудбалери „Слоге“ настављају са одигравањем пријатељ-

ских утакмица. Гостовали су у Билећи: 

  „ФД „Миро Попара“  (Билећа) - ФД„Слога“ (Невесиње) 3:0 
 Пред више стотина гледалаца одиграна је пријатељска утак-

мица у Билећи између ФД „Слога“ (Невесиње) и ФД „Миро Попа-
ра“ (Билећа) која је завршила побједом домаћих са резултатом 3:0 
(2:0). 

 Утакмица је била прилично жива и на доста високом нивоу. 
Играчи оба тима показали су високу спортску свијест, тако да је 
кроз ток игре владала дисциплинованост код играча оба тима. Ре-
зултат је нереалан, ако се узме у обзир игра гостију и сам терен је 
мали, те се играчи нису могли снаћи. 

 Према игри коју су гости показали, резултат је ипак висок. 
Утакмицу је водио судија Хабул са мањим грешкама. 

 ФД „Миро Попара“ у току мјесеца маја најавиће пријатељ-
ску посјету ФД „Слога“ из Невесиња“. 21 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 “Слобода” Мостар број 79 од 19. 2.1948. године 
20 “Слобода” Мостар број 86 од   9. 4.1948. године 
21“Слобода” Мостар број 90 од   8.  5.1948. године  
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Пред утакмицу ФД „Миро Попара“ – ФД „Слога“ из Невесиња да-

на 23.IV 1948. године у Билећи (заједнички снимак)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Полеђина фотографије 
 
 Редовна пријатељска утакмица са Гарнизоном из Невесиња 

и пријатељска утакмица са гарнизоном Мостар: 
„СД „Слога“ (Невесиње) – “Гарнизон“ (Невесиње) 2:1 (1:0) 

 Пред већим бројем гледалаца у Невесињу је одиграна прија-
тељска утакмица између горњих тимова која је завршена побједом 
„Слоге“ са 2:1 (1:0). Голове за „Слогу“ дали су: Миловић и Радош. 
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За цијело вријеме игре „Слога“ је била надмоћнија. Игра је била 
жива и интересантна. Судија је био објективан.  

„Слога“ (Невесиње) – „Гарнизон“ (Мостар) 0:7 (0:3) 

 26. септембра одиграна је пријатељска утакмица између ова 
два тима. Утакмица је завршила заслуженом побједом гостију који 
су били технички надмоћнији. „Слога“ је играла неповезано и врло 
слабо. Утакмица је протекла у другарском тону“. 22 

 Пријатељска утакмица у Невесињу поводом дана ЈНА: 
“Гарнизон“ (Невесиње) – „Слога“ (Невесиње) 2:0 

 У Невесињу је одиграна утакмица између горњих тимова 
која је завршила побједом „Гарнизона“ са резултатом 2:0. Утакмица 
је била прилично жива иако је било доста хладно вријеме. Побједа 
„Гарнизона“ је потпуно заслужена. Судија је био објективан“.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 

                                                 
22 “Слобода” Мостар број 92 од   1.10.1948. године 
23 “Слобода” Мостар број 98 од 22.12.1948. године 


