
                                                                                                                        ПРИЈЕДЛОГ  

  

 

На основу члана 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 38. став 2. тачка 

24) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), члана 

27. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 2/16) и члана 2. Одлуке о износу новчане награде Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 5/17), Скупштина Општине Фоча, 

на Петој редовној сједници, дана 29.4.2021. године,  д о н о с и   

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

ДОДЈЕЛИ  НАГРАДА  И  ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

ЗА  2021.  ГОДИНУ    

 

 

 

 

 

I 

Скупштина Oпштине Фоча додјељује награде и признања Општине Фоча за 

2021. годину и то: 

  

1)  ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 

МИРОСЛАВ  ВУЈИЧИЋ,  за значајан допринос и солидарност у реализацији 

пројеката од општег значаја и важности за Општину Фоча,    

 

 

2)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 

1.  Др  РОСАНА  ШОБАН  и  МАРТИНА  АНТИЋЕВИЋ,  за исказану 

храброст, солидарност и пожртвованост у спасавању људског живота,   

2.  ЗВЈЕЗДАНА  КУЛИЋ,  за исказану предузимљивост и креативност у 

предшколском образовању дјеце и очувању традицијских вриједности,    

 3.  HELGA  FUCHS,  за исказану солидарност, спремност и посебан допринос 

у хуманитарном раду,  

 4.  ОПШТА  БОЛНИЦА  „ЛАЗА  К.  ЛАЗАРЕВИЋ“  ШАБАЦ,  за исказану 

солидарност у пружању здравствених услуга,  

 5.  ОПШТА  БОЛНИЦА  ЛОЗНИЦА,  за исказану солидарност у пружању 

здравствених услуга,  

 

3)  НОВЧАНА  НАГРАДА – диплома, са новчаном наградом у износу од 

500,00 КМ:  

1.  РАНКО  ИКОНИЋ,  за исказану храброст, солидарност и пожртвованост у 

спасавању људских живота,   

2.  ДЕЈАН  СТАНКОВИЋ,  за изузетне резултате у области образовања,    

3.  ВЛАДИМИР  МИЛАНОВИЋ,  за посебан допринос у области умјетничког 

рада и стваралаштва,  

4.  РАДОМИР  ВРЕЋО  И  РАДА  ВРЕЋО,  за исказану храброст и 

пожртвованост у спасавању људског живота,   



5.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из Фоче за успјех остварен 

током студија за школску 2019/2020. годину,  

6.  ЈЕЛЕНА  КВОЧКА, најбољи студент Медицинског факултета у Фочи за 

школску 2019/2020. годину,  

7.  ДАРКО  КРСМАН,  најбољи студент Богословског факултета у Фочи за 

школску 2019/2020. годину,  

8.  ЂОРЂЕ  МИЛАНОВИЋ, ученик генерације Средњошколског центра у 

Фочи за школску 2019/2020. годину,  

9.  ГОРАН  БРБОРИЋ,  ученик генерације Средње Богословске школе у Фочи 

за школску 2019/2020. годину,  

10.  РАСТКО  СТАНКОВИЋ,  најбољи ученик Основне школе „Свети Сава“ 

Фоча за школску 2019/2020. годину,  

11.  ЈОВАН  ОБРЕНОВИЋ,  најбољи ученик Основне школе „Веселин 

Маслеша“ Фоча за школску 2019/2020. годину,  

12.  АНА  МАРИЈА  ИВАНОВИЋ,  најбољи ученик Основне музичке школе 

Фоча за школску 2019/2020. годину. 

 

II 

1)  Награде и признања из тачке I ове одлуке израђују се у складу са 

одредбама из Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча којим се 

регулишу питања облика, формата и садржине појединих награда и признања. 

2) Награде и признања уручују се добитницима из тачке I ове одлуке на 

свечаној сједници Скупштине Општине Фоча, која се организује и одржава поводом 

обиљежавања 9. маја, Дана Општине Фоча, на начин и у поступку у складу са 

Одлуком о утврђивању награда и признања Општине Фоча. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-___/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 29.4.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Срђан  Драшковић               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е   

  

  

  

Правни основ за доношење ове одлуке представља:  

-  члан 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  

-  члан 38. став 2. тачка 24) Статута Општине Фоча („Службени гласник 

Општине Фоча“, број 8/17), 

-  члан 27. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16) и  

-  члан 2. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 5/17).  

 

У члану 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи и члану 23. став 2. 

тачка 24) Статута Општине Фоча предвиђена је законска, односно статутарна 

надлежност скупштине јединице локалне самоуправе, односно Скупштине Општине 

Фоча да одлучује о наградама и признањима. 

У члану 27. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча 

предвиђено је да Скупштина Општине Фоча на редовној сједници разматра 

извјештај Комисије за награде и признања, са приједлогом за додјелу награда и 

признања, након чега доноси одлуку о додјели награда и признања изјашњавањем о 

сваком приједлогу Комисије, којом се одређује врста и садржај награде и признања, 

добитник награде и признања, као и начин додјељивања и уручивања награде и 

признања.  

У члану 2. Одлуке о износу новчане награде Општине Фоча предвиђено је да 

новчана награда износи 500,00 КМ.  

 

На основу члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча, 

предсједник Скупштине Општине Фоча је дана 23.2.2021. године овлашћеним 

предлагачима и јавности доставио писани позив за достављање приједлога за додјелу 

награда и признања Општине Фоча за 2021. годину, са одговарајућим образложењем 

о начину предлагања, садржају приједлога, као и року за достављање приједлога, 

који је објављен и на интернет страници Општине Фоча. 

 

Приједлози за награде и признања достављени су Комисији за награде и 

признања Скупштине Општине Фоча на разматрање и обраду. 

 

Комисија за награде и признања је по предметном питању одржала двије 

сједнице и, у складу са пренијетим овлашћењима из Одлуке о утврђивању награда и 

признања Општине Фоча, утврдила приједлоге за додјелу награда и признања 

Општине Фоча за 2021. годину, са одговарајућим образложењем у извјештају, који 

је, уз приједлог одлуке о додјели награда и признања, доставила Скупштини 

Општине Фоча на надлежност и одлучивање.  

 


