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Комисија за награде и признања је разматрала приједлоге и иницијативе за 

додјелу награда и признања Општине Фоча који су достављени од стране одређених 

субјеката.   

Комисија за награде и признања је одржала двије сједнице, на којим је 

разматрала достављене приједлоге и иницијативе за додјелу награда и признања, а 

затим и утврдила коначан приједлог Комисије који, у складу са утврђеним 

овлашћењима, доставља на надлежност и разматрање Скупштини Општине Фоча. 

У Извјештају се наводи преглед достављених приједлога и иницијатива, уз 

навођење подносиоца иницијативе – предлагача, кандидата са личним подацима, 

опис дјела који је основ за додјелу награде и признања и предложену врсту награде. 

Кандидати за награде и признања су наведени према редослиједу достављања 

приједлога и њихове обраде.   

  

  

1.  Спасилачки  клуб  „Волф“  Фоча:  

Др  РОСАНА  ШОБАН  и  МАРТИНА  АНТИЋЕВИЋ,  запослене  у 

Хитној  помоћи  ургентне  медицине  у  Сплиту,  држављанке  Републике  

Хрватске   

 

Дана 2.5.2019. године, на ријеци Тари, за вријеме рафтинга, на локацији  

Манита вода, дошло је до превртања рафтинг чамца и једна женска особа је задобила  

теже повреде. Др Росанда и Мартина су из ријеке Таре спасиле особу Ј. В. из 

Републике Србије, која је била у бесвјеном стању и пуна два сата је реанимириле. 

Ове двије особе су биле на годишњем одмору на оближњем кампу и тај дан су 

биле на рафтингу и када су угледале да ријека Тара носи људско тијело, без 

оклијевања су пошле да је спасе, ризикујући при том и своје властите животе. Оне су 

унесрећену особу извукле из ријеке и реанимирале и одржавале у животу пуна два 

сата  до доласка санитетског возила. Унесрећена особа је превезена у Униврзитетску 

болницу Фоча и, према ријечима дежурног љекара Вање Старовић, пацијенткњина је 

примјељена у веома тешком стању са оштећењем плућа и смјештена је на 

интензивну његу. Само брзом, стручном и пожртвованом рекцијом ове двије особе  

један људски живот је спасен сигурне смрти. 

Ове двије особе су показале да хуманост и људски живот немају цијену и да 

не познају границе нити било што друго. 

Приједлог је: било која награда.   

 

 



2.  Дарко  Вранић,  суграђанин из општине Фоча:   

АНАСТАСИЈА  ЋОРОВИЋ   

 

Анастасија Ћоровић је испољавала храброст у спасавању људских живота и  

на спречавању материјалних штета и то у више случајева.  

За вријеме земљотреса у Костајници, испред Горске службе спасавања - 

Станица Фоча била је на санацији зграда, кућа и помоћних објеката у општини 

Костајница. 

Волонтерске активности, представљање:  

-  УГ „Срце на длану“ БЛ 2020. носила је помоћ за Славка Михајловића из 

Бања Луке, 

-  носила је помоћ за осмочлану породицу Гашић из Бања Луке, 

-  носила је помоћ за четворочлану породицу Вучковић из Бања Луке, 

-  носила је помоћ за десеторочлану породицу Жерић из Приједора. 

Возила је бицикло по читавој БиХ за Лану Јовановић из Србије и имала на 

себи дрес са хуманитарним бројем и са фотографијом Лане, како би хуманитарна 

акција дошла до што  већег броја људи. 

Учествовала је у вођењу хуманитарне акције за Софију Маркуљевић.- 

У јеку вируса корона дијелила је маске и била је на располагању грађанима 

који нису могли да оду по лијекове и намирнице, 

Учествовала је у сађењу садница у градском парку у Требињу и  у парку 

„Водице“ у Пљевљима, 

Амбасадорица је кампање „Твој глас је битан“ Бања Лука, БиХ од 18.5.2020. 

до 18.10.2020. гдје је активно учествовала и промовисала битност нашег гласа за 

изборе. 

Добровољни је давалац крви. 

Показала се као релативно добра спортискиња у бициклизму и у 2020. години 

је освојила једну сребрну медаљу и двије бронзане медаље. 

Члан је Управног одбора стрељачког клуба „Мега лодон“ гдје се залаже и 

несебично промовише клуб. 

Освојила је групну награду (Друго мјесто) за један од најбољих видеа и 

постера који се односе на регионално помирење између држава Србије, Босне и 

Херцеговине и Црне Горе на пројекту „Loking Forward Visualising Interkultual  

Dialogue Balkan Urban Movement (BUM), Центар културе и младих опћине Центар – 

Сарајево. 

Нарочито је истиче исказана солидарност и хуманост при обављању  

волонтерских активности и сл.  

Посједује храброст за ризиковање свог живота да би спасила туђи живот. 

Сналажљива је у новонасталој ситуацији  и увијек је спремна да помогне 

другом лицу. 

Приједлог је: Новчана награда.  

 

 

3.  Анастасија  Ћоровић,  суграђанка из Фоче:   

ДАРКО  ВРАНИЋ,   суграђани  из  општине  Фоча  

 

Дарко Вранић је обављао у 2020. години више хуманитарних активности. 

Возио је бицикл неколико мјесеци испред УГ „Срце на длану“ по цијелој 

Босни и Херцеговини у хуманитарне сврхе за малу Лану Јовановић, из Србије са 

дресом на коме је била Ланина фотографија и хуманитарни број који је био актуелан 

неколико мјесеци у М' тел-у. 

Члан је горске службе спасавања – Станица Фоча, као и УГ „Њолф“, гдје је 

ове године имао бројне акције спасавања. Наводим најважније и најзахтјевније 



акције: заједно са екипом је у Источном Сарајеву погинулу баку вадио из шахта; 

вадио је дрвосјечу из стијене којег је притисло дрво; у Милићима је спасио сенилну 

баку након четири дана потраге; у Сокоцу је након другог дана пронашао објешену 

баку; у Фочи је нашао мртвог човјека чим је проглашен његово нестанак. 

Имао је доста спасавања на врховима планина (Маглић, Волујак, Зеленгора). 

Најзахтјевнија акција спасавања му је била на планини Маглић када је са тимом  

носилима пренио жену амбасоадора Велике Британије у БиХ која је сломила ногу  

када се враћала са Маглића. 

Обезбјеђивао је пливаче за „чани крст“ у Вишехраду, 

Бушио је стијену и постављао смјернице за алпинисте. 

Маркирао је планинске стазе на подручју општине Фоча. 

Обезбјеђивао је маратон и полумаратон на подручју општина Фоча и 

Плужине. 

За вријеме вируса корена је старим и немоћним лицима носио лијекове и 

намирнице. 

Обезбјеђивао је стазу на Маглићу на студентском  походу. 

За вријеме земљотреса у Костајници провео је осам дана помажући локалном 

становништву у санацији кућа и станова. 

Волонтерски тренира дјецу на пењању и води их на планинарење, 

Приједлог је: Новчана награда.  

 

 

4.  Гордан  Мастило,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча: 

ИКОНИЋ  РАНКО   

 

Иконић (Неђо) Ранко је рођен 28.2.1958. године у Зупчићима, општина 

Горажде. Радио је до 1992. године као возач у предузећу „Азотара“ у Горажду и због 

избијања ратних дејстава морао је да напусти Горажде и избјегао је у Фочу, гдје и 

данас живи  и има статус избјеглог и расељеног лица. 

Дана 27.8.1992. године, усљед ратних дејстава, српско становништво је у 

колони напустало Горажде и кретало се према Рогатици. У тој колони је био и  

Иконић Ранко који је возио аутобус, у коме је било око 130 лица, углавном жена и 

дјеце. У мјесту Кукавице колона је наишла на засједу гдје се са ватреног положаја у 

дужини од 500 метара пуцало по возилима која су се кретала у колони. Пуцало се и 

по аутобусу у  коме је рањено 60 лица, а 14 лица је убијено. Међу рањеним лицима је 

био и возача аутобуса Иконић Ранко. Он је био рањен кроз обаје ноге, али иако је 

био рањен и са избушеним гумама на аутобусу, он је успио у таквом стању да 

аутобус довезе до уласка у Рогатицу. 

Апсулутно је неспорно да је Ранко Иконић испољио изузетну несебичност и 

пожртвовање, а изнад свега и храброст којим чином је спасао животе великом броју  

људи, чиме је заслужио општинско признање „Захвалницу Општине Фоча“. 

 

 

5.  Српска  православна  богословија  Светог  Петра  Дабробосанског 

 ГОРАН  БРБОРИЋ   

 

Управа Богословије Светог Петра Дабробосанског у Фочи, на челу са 

ректором Богословије, протонамјесником Љубомиром Пријовићем, предлаже 

Комисији за додјелу награда и признања Општине Фоча за кандидата Горана 

Брборића, ученика IV разреда нашег богословског училишта.  

Горан је, како у основној, тако и код нас, у средњој школи, сваки разред 

завршио одличним успјехом (5.00). Поред тога, међу осталим се истиче по учешћу у 

разним наставним и ваннаставним активностима, секцијама, волонтирањем на 



разним пољима, учешћем и успјесима на школским такмичењима, ликовним и 

литерарним конкурсима на нивоу Републике Српске, итд.  

Члан је и омладинског Међурелигијског вијећа Босне и Херцеговине, као и 

покрета Црвеног крста Републике Српске. Као такав, увијек ради на понос нашег 

града, који осталим представља у најбољем свјетлу.  

Током претходне године освојио је прво мјесто на литерарном конкурсу у 

конкуренцији свих средњих школа Републике Српске, освојивши награду „Млади 

србиста“, која се по први пут додјељивала. Одабир „Младог србисте“ Републике 

Српске биће вршен сваке године, убудуће, те ће ова награда постати традиционална. 

Награду су установили Републички педагошки завод и Филозофски факултет у 

Палама. 

Поред тога, Горан је током прошле године, кроз активност савјета ученика, 

прикупио око 250 пакетића, за све чланове „Трачка наде“, дјеце са потешкоћама у 

развоју за цијелу регију старе Херцеговине.  

То су два разлога због којих понајвише Горана предлажемо за награду, а о 

остатку његовог рада и школовања, детаљније ћемо писати у његовој биографији. 

Биографија 

Рођен је 26.6.2002. године у Требињу, од оца Миливоја Брборића и мајке 

Бранке Брборић (рођ. Козић). Завршио је основну школу „Свети Сава” у Љубињу. 

Још као основац истакао се узимајући учешћа на разним школским такмичењима, 

ликовним и литерарним конкурсима, активностима у Црвеном крсту и пружању прве 

помоћи, волонтерским учешћима на разним пољима, и сл. Неке од награда из епохе 

његовог основношколског образовања су:  

-  Прво мјесто на општинском и четврто мјесто на регионалном такмичењу из 

Православне Вјеронауке (2013. године);, 

-  Прво мјесто на општинском и четврто мјесто на регионалном екипном 

такмичењу из Демократије (2014. године), 

-  Прво мјесто на регионалном, друго мјесто на републичком и четврто мјесто 

на државном екипном такмичењу „Мисли мине” (2014. године), 

-  Прво мјесто на школском, прво мјесто на општинском и друго мјесто на 

регионалном такмичењу из Биологије (2015. године), 

-  Треће мјесто за ликовне радове на Видовданском конкурсу „Просвјете” 

(2015. године); 

-  Прво мјесто за ликовне радове на Видовданском конкурсу „Просвјете” 

(2016. године); 

-  Друго мјесто за литерарне радове на Видовданском конкурсу „Просвјете” 

(2017. године), 

-  Прво мјесто на општинским такмичењима из информатике и математике 

(2017. године). 

Школске године 2017/18. уписује Српску Православну Богословију „Свети 

Петар Дабробосански“ у Фочи. Исте године осваја треће мјесто за ликовне радове на 

Видовданском конкурсу „Просвјете”.  

Постаје волонтер Центра за дјецу са потешкоћама у развоју „Трачак наде” у 

Фочи, а године 2019.  године и члан омладинског Међурелигијског вијећа Босне и 

Херцеговине.  

Труди се да на љетњим камповима заједно са својим вршњацима различитих 

вјероисповијести превазиђе стереотипе и предрасуде о оним „са друге стране”.  

Кроз примјер марљивог ковача, Фочака који имађаше радионицу у близини 

џамије Алаџе, и који би увијек утишао буку свог рада када би се оглашавале хоџе, а 

из поштовања, Горан се потрудуо да прикаже лијепу слику и однос Фочака и Фоче 

према мањинама, према оним „другима”. 

Велика награда је и титула „Млади србиста” Републике Српске, коју је Горан 

освојио прошле године, о којој смо претходно писали.  



Од ове године, замјеник је главног уредника часописа „Богословско братство“ 

проф. Вјекослава Јовановића.  

Ове године, заједно са три ученице из Средњошколског центра у Фочи, 

представљављаће нашу општину на регионалном такмичењу из рецитовања, које ће 

се одржати 3. априла. 

У прилогу су достављене неке од диплома, награда и признања. 

Приједлог је: Нека од награда или признања.  

 

 

6.  Срђан  Драшковић,  предсједник  Скупштине  Општине  Фоча:  

ДЕЈАН  СТАНКОВИЋ  

 

Дејан Станковић је студент прве године Математичког факултета у Београду, 

а предложен је за додјелу новчане награде за изузетне резултате из области 

образовања. 

Дејан Станковић је у току свог досадашњег образовања освојио мноштво 

награда и признања са различитих такмичења, међу којима се највише истичу четири 

прва мјеста са Републичких такмичења из математике у периоду од 2016 - 2019. 

године и двије освојене бронзане медаље на Свјетској математичкој олимпијади 

2018. и 2020, године, што га чини једним од наших најуспјешнијих ђака свих 

времена. 

Предлагач сматра да Дејан Станковић испуњава услове за добијање новчане 

награде из области образовања, што ће му бити својеврсна сатисфакција за уложен 

огроман труд у постизању овако значајних резултата. 

У прилогу је достављена биографија кандидата и подаци о постигнућима. 

Приједлог је: Новчана награда.  

 

 

7.  Савјет  Мјесне  заједнице  Устиколина – Цапе:  

МИЛАН  ГАГОВИЋ  

 

Савјет МЗ Устиколина – Цапе предлаже Милана Гаговића, предсједника МЗ 

Устиколина – Цапе, предсједника црквеног одбора парохије Устиколинске за 

додјелу награде и признања коју доноси Скупштина Општине Фоча. 

Милан Гаговић је својим дугогодишњим општепризнатим радом дао значајан 

допринос у хумаритарним активностима, спасавању људи и имовине у ванредним 

ситуацијама, организовању пољопривредног газдинства, као и за дјела кoja 

доприносе општој афирмацији Општине Фоча, као и за дјела која заслужују опште 

поштовање и признање.  

Заједно са својом породицом постигао је значајца остварења на очувању и 

унапређењу опште друштвених вриједности у разним областима  рада и живота, као 

што су борба против насиља у породици, трговине женама, залагање за мир, суживот 

као и успјеси у спорту – Заједно са сином Николом у неколико наврата били 

вицешамтиони БИХ у Картингу. 

Залагање за мир и суживот - уз помоћ Општине Фоча и Општине Фоча - 

Устиколина заједно са народом из своје мјесне заједнице изградио је мост који је  

прозван Мост љубави. На подручју МЗ и на подручју читаве парохије а и шире 

организовао и учествовао заједно са становницима Фоче у многим акцијама од 

друштвене користи. 

Хуманитарне активности - организовао је више хуманитарних вечери гдје се 

помогао значајан број породица на подручју општине Фоча и општине Устиколина. 

Води хуманитарне активности око прављења куће пустињаку Витомиру Шкипини.   

Прилог: захвалница Центра за социјални рад Фоча. 



За вријеме тешке заразне болести - короне, у више наврата помогао је 

угрожено становништво општине Фоча и Фоча – Устиколина дјељењем 

пољопривредних производа, дијељењем заштитних маски и осталог материјала за 

дезинфекцију.  

Помагао је манастире и цркве на подручју Србије, Црне Горе Босне и 

Херцеговине. Јавно је похваљен од Црквенослужитеља истих. 

Успјешна пољопривредна производња – Учествовао је на свим гастро 

Фестовима на подручју општине Фоча и Фоча – Устиколина и подржао све 

активности које спроводи Општина Фоча по питању промоције пољопривреде. 

Завршио је многе курсеве и обуке које су подржавале амабасаде Србије, 

Русије, САД, Њемачк,  Саудијске Арабије, након чега своје знање несебично преноси 

на остале.  

Без надокнаде и заједно са својом породицом даје савјете по питању 

пољопривредне производње и један је од позитивних примјера како се и на селу 

може лијепо живјети. 

Јавно је похваљен од неколико амбасада у БиХ.  

Био је домаћин – славио је више парохијских слава (Никољдан, Савиндан, 

Света Тројица).  

Прилог: цертификати, захвалнице, плакате. 

За вријеме елементарних непогода које су задесила нашу земљу помогао је 

неколико пољопривредних газдинстава, донирао је десет тона балираног сијена за 

поплављене и на други начин унасрећене на подручју Републике Српске.  

Предлажемо да се Милан Гаговић награди наградом и признањем које 

додјелјује Скупштина Општине Фоча - оном наградом за коју се сматра да је 

заслужан. Сматрамо да би ова награда подстакла и остале да се што више укључе у 

друштвено користан рад.  

  

 

8.  Дјечија  играоница  „Звјездица“  Фоча: 

КУЛИЋ  ЗВЈЕЗДАНА  

 

Достављамо приједлог за додјелу новчане награде за физичко лице Кулић 

Звјездану, а све у вези организовања догађаја већ сада традиционалног „Пијукања“ у 

Храму Светог Саве у Фочи, које се до сада на њену иницијативу и лично 

финансирање и залагање одржало три године, а које ће се са надом и могућностима 

одржавати и у наредном периоду.  

„Пијукање“ се обиљежава 5. јануара, на вјерски празник Туциндан, уочи 

Бадњег дана, у сусрет великом вјерском празнику Божићу. Звјездана је хтјела да 

оживи старе српске обичаје усмјерене на очување традиције и унапређења 

општедруштваених вриједности код наше дјеце, а и њихових родитеља у мору 

данашње негативне појаве кориштења технологије, друштвених мрежа и лошег 

утицаја на социо – друштвено одгајање наше омладине.Том приликом је у наш Храм 

долазило и присуствовало већи број дјеце, родитеља, те њихових бака и дједова који 

су се са поносом сјећали њихове традиције, а дјеца на тај начин упијала веома битну 

лекцију припадања, заједништва и вјере уз стварање битних и неизбрисивих 

успомена. 

Приједлог је: Новчана награда. 

 

 

9.  Милош  Милић,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча: 

МИРОСЛАВ  ВУЈИЧИЋ 

  



Приједлог за додјелу Повеље Општине Фоча у 2021. години је годподин 

Мирослав Вујичић, посланик у Народној скупштини Републике Српске, из Источног 

Сарајева. 

Мирослав Вујичић је, као директор ЈУ Завод за запошљавање Републике 

Српске - Пале, који је заједно са Владом Републике Српске подржавао путем додјеле 

значајних средстава Програме запошљавања и самозапошљавања незапослених лица 

на територији општине Фоча., на основу апликација по Јавним позивима за 

запошљавање и самозапошљавање у дужем временском периоду.  

Изузетно значајна средства су додијељена по Програмима запошљавања и 

самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, демобилисних бораца ВРС и РВИ 

ВРС. Велику подршку и помоћ учињено је при поновном покретању рада фабрике 

текстила на Велечеву коју је успјешно организовао „Меаз“ д.о.о. Пале, у чијим 

погоним је запослено 90 лица са евиденције, већином жене које припадају циљним 

категоријама незапослених лица и уједно стварања педуслова за будућа нова 

запошљавања. Због свега горе наведеног дошло је до смањења броја незапослених 

лица на евиденцији у општини Фоча.  

У свему наведеном изузетан је значај рада господина Мирослава Вујичића, па 

је предложен за додјелу награде и признања. 

 

 

10.  Републичка  организација  породица  заробљених  и  погинулих  

бораца  и  несталих  цивила  Републике  Српске – Општинска  организација  

Фоча: 

HELGA  FUCHS 

 

Општинска Организација породица заробљених и погинулих бораца Фоча 

предлаже Helgu Fuchs за додјелу захвалице заслужном страном грађанину.  

Helga Fuchs је држављанин Њемачке, бави се хуманитарним радом.  

Задње три године редовно посјећује Фочу, присуствује обиљежавању 

страдања Срба у Јошаници.  

Донатор је иконостаса у Спомен цркви у Јошаници.  

Велики је борац и истрајна у доказивању страдања Срба на подручју наше 

општине, те скупљене доказе преводи на свјетске језике и објављује.  

Сматрамо да гђа Helga својом храброшћу, као и солидарношћу са нашим 

народом заслужује захвалницу Скупштине Општине Фоча. 

 

 

11.  ДЕМОС  Фоча: 

ВЛАДИМИР  МИЛАНОВИЋ 

 

ДЕМОС Општински одбор Фоча предлаже Владимира Милановића за 

новчану награду из области умјетничког рада и стваралаштва због великог 

доприноса љепшем изгледу града и очувања сјећања на важне личности из историје 

српског народа. 

Владимир Милановић је дипломирани ликовни умјетник са звањем 

академског сликара и активан је члан ликовног удружења „Тон“ Фоча.  

Учесник је више групних изложби у оквиру горе поменутог удружења, као и 

самосталних изложби како у Фочи тако и у региону.  

Аутор је десетине мурала на подручју општине Фоча, Вишеграда, Гацка и 

Источног Сарајева. Међу њима се истичу мурали војводе Степе Степановића, 

војводе Петра Бојовића, цара Лазара, цара Душана, митрополита Амфилохија 

Радовића и многих других. Тренутно је незапослен. 

Приједлог је:  Новчана награда. 



12.  Драгослав  Станојевић,  одборник  Скупштине  Општине  Фоча. 

РАДОМИР  ВРЕЋО  И  РАДА  ВРЕЋО 

 

Драгослав Станојевић је предложио да се награда и признање Општине Фоча 

за 2021. годину додијели Врећу Радомиру и Bpeћo Ради, због заслуга у спасавању 

људског живота. 

Дана 27. јануара 2021. године у Слатинској ријеци, у насељу Варајићи, десило 

се утапање које се могло завршити са трагичним исходом. Пејовић Радивоје је, 

приликом преласка набујале Слатинске ријеке, упао у ријеку, из које су га, након 

вишесатне борбе са набујалом ријеком, избавили Врећо Радомир и његова супруга 

Врећо Рада. На темперагури испод минуса, промрзло од хладне воде, тијело 

утопљеника је било у готово беживотном стању. Спасиоци су утопљенику пружили 

вјештачко дисање, избацили му воду из плућа и повратили га међу живе. Затим су 

позвали хитну помоћ и омогућили да се утопљеник у тешком и угроженом животном 

стању преда медицинској служби на реанимацију. 

Чињеница је да су својим залагањем Врећо Радомир и Врећо Рада исказали 

личну храброст и предузимљивиост у спасавању једног људског живота, па могу 

послужити као примјер храбрости и солидарности, за шта заслужују награду и 

признање Општине Фоча. 

Приједлог је. Новчана награда. 

 

 

13.  Мирослав  Авдаловић,  одборник  у  Скупштини  Општине  Фоча: 

ОПШТА  БОЛНИЦА  „ЛАЗА  К.  ЛАЗАРЕВИЋ“  ШАБАЦ 

ОПШТА  БОЛНИЦА  У  ЛОЗНИЦИ  

 

Предлажем да Општина Фоча додијели захвалнице двјема здравственим 

установама, и то: Општој болници „Лаза К. Лазаревић" у Шапцу и Општој болници у 

Лозници. 

Наиме, у овим двјема братским установама су у јеку пандемије вакцинисани 

здравствени радници Универзитетске болнице и Дома здравља у Фочи. 

  

 

14.  Начелник  Општине  Фоча,  Милан  Вукадиновић:  

 

У складу са одредбама Одлуке о утврђивању награда и признања Општине 

Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16) достављам приједлог за 

додјелу новчане награде за 2021. годину.  

Приједлог за додјелу награде се односи на школску 2019/20. годину: 

-  најбољи студент из Фоче за успјех остварен током студија, 

-  најбољи студент Медицинског факултета у Фочи, 

-  најбољи студент Богословског факултета у Фочи,  

-  ученик генерације Средњошколског центра у Фочи, 

-  ученик генерације Средње Богословске школе у Фочи, 

-  најбољи ученик Основне школе „Свети Сава“ Фоча, 

-  најбољи ученик Основне школе „Веселин Маслеша“ Фоча,  

-  најбољи ученик Основне музичке школе Фоча. 

  

  

На писани допис и захтјев Начелника Општине Фоча, наведене образовне 

установе су доставиле своје приједлоге са именима, образложењем и биографијом 

кандидата. 

У наставку Извјештаја наведен је садржај повратних информација.  



Приједлози  стипендиста  првог  циклуса  студија   

Фонда  “Др  Милан  Јелић”  академске  2020/2021 године – Фоча 

 

1. БОЈАНА  (Ђорђо)  ЧОЈИЋ – студент четврте године првог циклуса студија, 

Пољопривредног факултета, Универзитета у Источном Сарајеву;  

број бодова 100,70 

email: boianacoiicl996@fimail.com  
 

2. ИСИДОРА  (Владимир) АРСЕНОВИЋ – студент пете године првог 

циклуса студија, Медицинског факултета, Универзитета у Београду;  

број бодова 105,00 

email: isidoraarsenovic@yahoo.com  
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ  У  ИСТОЧНОМ  САРАЈЕВУ  

МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ  ФОЧА 

У вези Вашег дописа број: 02-014-93/21 од 31.03.2021. године, обавјештавамо 

Вас да је најбољи студент Медицинског факултета у Фочи на студијском програму: 

 

  -  Медицина - Квочка Јелена, студент шесте године, са просјечном оцјеном у 

току студија 9,43. 

-  Специјалана едукација и рехабилитација - Кулина Милица, студент 

четврете године са просјечном оцјеном у току студија 8,88, 

-  Здравствена њега - Вујадиновић Јована, студент четврте године, са 

просјечном оцјеном у току студија 8,79. 

-   Стоматологија - Марковић Драгана, студент шесте године, са просјечном 

оцјеном у току студија 8,64.  

  

 

УНИВЕРЗИТЕТ  У  ИСТОЧНОМ  САРАЈЕВУ  

ПРАВОСЛАВНИ  БОГОСЛОВСКИ  ФАКУЛТЕТ 

„СВЕТИ  ВАСИЛИЈЕ  ОСТРОШКИ“  ФОЧА 

Достава података: најбољи студент  

Пајбољи студент на Православном богословском факултету „Свети Василије 

Острошки УИС је  ДАРКО  (Славенко)  КРЕМАН. 

Рођен је 02.01.2000. године у Касиндолу, онштина Источна Илина - 

Република Сриска, студент друге гадине студија на студијском програму 

Православна теолстија, с просјечном оцјеиом током студаја. 10,00. 

Дарко Крсман је изванредан студент и спада у уски круг неколицине 

студената у историји нашег факултета с таквом просјечном оцјеном.  

Веома је активан и у ваннаставним активностнма и пожртвован када треба 

помоћу осталим студентима у савладавшу градива. 

 

 

ЈУ  Средњошколски  центар  Фоча:  

ЂОРЂЕ  МИЛАНОВИЋ  

На основу Вашег акта број:02-014-93/21 од 31.03.2021. године достављамо 

Вам податке за ученика генерације за школску 2019/20. годину.  

Најбољи ученик у ЈУ Средњошкослки центар у Фочи за наведену школску 

годину је Ђорђе Милановић, ученик IV разреда Гимназије. 

Ђорђе (Ранислав) Милановић рођен је 22. јануара, 2001. године у Србињу.  

Ученик је током школовања у Гимназији, сваке школске године постизао 

одличан успјех са просјеком 5,00 и примјерно владање.  

mailto:boianacoiicl996@fimail.com
mailto:isidoraarsenovic@yahoo.com


Поред успјеха, који је пресудан приликом избора ученика генерације, Ђорђе 

Милановић је остваривао успјехе на такмичењима из информатике, физике и 

математике. Учествовао је на Балканској олимпијади из информатике, освајао прва, 

друга и трећа мјеста у ранговима од школског до државног такмичења. 

 

 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВИЈА СВЕТОГ ПЕТРА 

ДАБРОБОСАНСКОГ  ФОЧА  

НИКОЛА  ГАВРИЋ  

Управа Богословије Светог Петра Дабробосанског у Фочи, на челу са 

ректором Богословије, протонамјесником Љубомиром Пријовићем, предлаже 

комисији за додјелу награда и признања Општине Фоча за кандидата Николе 

Гаврића, ученика V разреда нашег богословског училишта.  

Никола је, како у основној, тако и у средњој школи, сваки разред завршио 

одличним успјехом (5.00), а поред тога, редован је учесник у разним наставним и 

ваннаставним активностима, секцијама и волонтирању. Учествовао је и остварио 

знатан успјех на школским такмичењима.  

У оквиру секције „Прва помоћ“ учествовао је на Републичком такмичењу на 

коме је освојено треће мјесто.  

Наредне, 2016. године као члан исте секције такмичио се и на нивоу Босне и 

Херцеговине. 2014. године.  

На регионалном такмичењу из математике такмичио се 2014. године, а 2015. 

био је учесник регионалног такмичења из физике.  

На градском такмичењу - „Квиз о познавању покрета црвеног крста" 

учествовао је 2015. године.  

Био је учесник МОСИ игара у фудбалу на републичком нивоу 2018. године.  

Предсједник је Мреже Савјета ученика Богословије у оквиру које је радио на 

организацији многих хуманитарних акција, те служи као свијетао примјер својим 

вршњацима и као понос наше школе и града.  

Већ трећу годину за редом врши службу ђака - болничара у нашој школи, 

савјесно и братски бринући о осталим ученицима и о њиховим потребама током 

периода када су болесни. Ова веома одговорна служба захтјева снагу, одрицање и 

жртвовање слободног времена, што са јаком вољом и љубављу Никола несебично и 

пружа. 

Биографија Николе Гаврића: 

Рођен 30. 4. 2001. године од оца Драгана и мајке Драгане (рођ. Спасић) у 

Добоју. Основну школу похођао од 2007. до 2016. године у Руданци.  

У основној школи имао изванредан успјех од првог до деветог разреда 

стекавши Вукову диплому.  

Истицао се учествујући на школским такмичењима и литерарним 

конкурсима. Српску православну богословију Светог Петра Дабробосанског у Фочи 

уписује 2016. године.  

 

 

ОШ  „Свети  Сава“  Фоча   

РАСТКО  СТАНКОВИЋ, рођен је у Фочи, 6. јула 2005. године. Основну 

школу “Свети Сава” завршио је као носилац признања „Вук Караџић“, а током 

школовања истакао се и иа бројним такмичењима. 

У шестом разреду учествовао је и побиједио на школском такмичењу „Ја 

грађании'4, као члан екипе свог разреда. У оквиру истог такмичења та екииа била је 

регионални побједник, а након тога учествовали су и на смотри на нивоу БиХ. 

Иако биљежи многеуспјехе натакмичењима, ипакје највећи постигао у 

претходној школској години (у осмом разреду) кадаје након првог мјеста на 



школском, општинском и регионалном такмичењу из математике постао републички 

првак, те се пласирао и на такмичење на нивоу БиХ на којем је и учествовао. У 

области информатике освојио је прво мјесто на школском, општииском и 

регионалиом такмичењу, те шесто мјесто на републичком такмичењу. Тиме се 

пласирао и учествовао на такмичењу на нивоу БиХ. Осим из математике и 

информатике, Растко се такмичио и из физике и хемије и постизао запажене 

резултате. 

У деветом разреду након првог мјеста на школским такмичењим из 

математике. физике и инфорамтике освојио је прво мјесто на општинском 

такмичењу из инфорамгике, те друго мјесто на општинским такмичењима из 

математике и физике. Из сва три предмета пласирао се на регионална такмичења, 

која, нажалост, нису одржана због познатих догађања везаних за пандемију Covid - 

19.  

Поред редовне школе похађао је и музичку школу, одсјек клавир, коју ове 

године завршаватакође као носилац признања „Вук Караџић''. У школи енглеског 

језика ..Think big“ полазникје средње групе, а енглески језик активно користи у 

усменој и писменој комуникцији. Пет година тренирао је карате у Карате клубу 

„Нипон“ и освајао бројна признања на великом броју такмичења. Од 2019. године 

гренира кошарку у КК „Сутјеска“. 

Био је и дио тима који је представљао школу у едукативном ТВ квизу “Научи 

се човјече”. Истицао се и увијек радо учествовао у многобројним школским 

активностима које се тичу екологије, спорта, различитих пројеката, културно- 

забавних активности. Растко је оставио велики траг у нашој школи и заисга смо 

срећни и поносни што је био дио наше школе, а његово име више пута је уписаио у 

школски летопис и свједочиће о томе да је ласкава титула учепика генерације школе 

“Свети Сава” Фоча у школској 2019/2020 години заслужено припала баш њему. 

 

 

ОШ  „Веселин  Маслеша“  Фоча   

Биографија:  ЈОВАН  ОБРЕНОВИЋ  

Рођен сам 14.10.2004. године у Фочи. Одрастао сам и сада живим у насељу 

Обилићево. У школу сам кренуо у септембру 2012. године. Похађао сам Основну 

школу „Веселин Маслеша“ Фоча. 

Током комплетног школовања имао сам одличан успјех са закљученим 

петицама из свих предмета и примјерно владање. Остварио сам и добре резултате из 

више предмета у свим ранговима такмичења, од школског до републичког. Био сам и 

члан сам одбојкашке секције школе. Био сам председник разреда два пута. Ван 

школе похађам курсеве енглеског и њемачког језика. Тренутно сам на Б2 нивоу, 

похађам Ц1 ниво из њемачког језика. Из енглеског језика, завршио сам „Face2Face" 

Preintermediate Cambridge програма. 

Ученик сам Средњошколског центра Фоча, похађам први разред гимназије, 

општи смјер. На полугодишту сам имао закључене петице из свих предмета и 

мислим да ћу очувати тај успјех и на крају школске године. 

Резултати на такмичењима: 

Основна школа: 

У седмом разреду: Из математике: 1. мјесто на школском, 2. мјесто на 

општинском и 1. мјесто на регионалном такмичењу,  

У осмом разреду:  

-  Из математике: 4. мјесто на школском, 2. мјесто на општинском, 3. мјесто 

на регионалном и 8. мјесто на републичком такмичењу; 

-  Из физике: 2 мјесто на школском, 2. мјесто на општинском, 2. мјесто на 

регионалном и 7. мјесто на републичком такмичењу; 

-  Из хемије: 2. мјесто на школском и 3. мјесто на општинском такмичењу. 



У деветом разреду:  

- Из математике: 1. мјесто на школском и 3. мјесто на општинском 

такмичењу; 

-  Из физике: 2. мјесто на школском и 2. мјесто на општинском такмичењу; 

-  Из информатике: 1. мјесто на школском и 2. мјесто на општинском 

такмичењу. 

Средња школа: 

- Из математике: 3. мјесто на школском (општинском) и 6. мјесто на 

регионалном такмичењу; 

-  Из физике: 3. мјесто на школском (општинском) и 6. мјесто на регионалном 

такмичењу. 

  

 

ЈУ  Основна  музичка  школа  Фоча  

Подаци о ђаку генерације:  АНА  МАРИЈА  ИВАНОВИЋ  

У Основној музичкој школи Фоча, шк. 2019/20. године за ђака генерације, 

проглашена је Ана Марија Ивановић, рођена 9.11.2004. године у Фочи. 

Ученица је са одсјека клавира, а проглашена је за ђака генерације на основу 

постигнутог одличног успјеха у учењу и владању током цијелог школовања.  

Истицала се у раду и освајала награде на школском такмичењу, учествовала 

на јавним концертимау школи, јавним манифестацијама ван школе, хуманитарним 

концертима, ликовним изложбама и др. 

 

 

 

 

 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г     

КОМИСИЈЕ  ЗА  НАГРАДЕ  И  ПРИЗНАЊА  

 

 

 

 

ПОВЕЉА  ОПШТИНЕ  ФОЧА:  

 

1.  МИРОСЛАВ  ВУЈИЧИЋ,  за значајан допринос и солидарност у 

реализацији пројеката од општег значаја и важности за Општину Фоча,    

 

 

 

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,  

  

 

 

НОВЧАНА  НАГРАДА – Диплома  са  новчаном  наградом  од  500 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. 

   

 

Приједлози евидентирани под бројем:  

2.  Дарко Вранић, суграђанин из општине Фоча: АНАСТАСИЈА  ЋОРОВИЋ, 

3.  Анастасија Ћоровић, суграђанка из општине Фоча: ДАРКО  ВРАНИЋ,   

поднијети су од стране физичког лица, који се у складу са одлуком Скупштине 

Општине Фоча не могу сматрати као приједлози поднијети од стране овлашћеног 

предлагача, па их Комисија није уврстила у релевантне приједлоге.  

 



Приједлог евидентиран под бројем 7. Савјет  Мјесне  заједнице  Устиколина – 

Цапе: МИЛАН  ГАГОВИЋ је већ био предмет разматрања 2018. године, када је за 

овај приједлог Скупштина Општине Фоча додијелила Новчану награду. Како се 

радило о истом приједлогу са истим или сличним описом заслужних радњи, 

Комисија није овај приједлог уврстила у релевантне приједлоге.  

  

Приједлози за додјелу награде за најбоље ученике и студенте за школску 

2019/20. годину утврђени су према повратним информација образовних установа, 

које су дале имена ученика и студената, у складу са утврђеним критеријумима.  

 

 

 

 

 

                                                                                                 Предсједник  

                                                                                   Комисије за награде и признања  

                                                                                              Дејан  Павловић  


