ПРЕГЛЕД
ДОДИЈЕЉЕНИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ФОЧА

2006. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) КЛИНИКЕ И БОЛНИЧКЕ СЛУЖБЕ ФОЧА,
2) ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА,
3) Академик проф. др сци. мед. БОРИША СТАРОВИЋ, постхумно,
4) Проф. др ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ, постхумно,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) Мр РАДЕ РАДОВИЋ,
2) ЛУТВИЈА ШУКАЛО, предсједник Скупштине Општине Фоча,
3) Професор МИЋО МАШИЋ.

2007. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА, из састава Универзитета у Источном
Сарајеву, за остварене изузетне резултате у области медицине, образовања, науке и
здравства,
2) ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНИ КРСТ ФОЧА, за остварене
изузетне резултате и допринос у хуманитарним и добротворним акцијама,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) Прим. др СТОЈА РАДИВОЈЕВИЋ, за остварене значајне резултате у
области медицине и здравства,

2) СЛОБОДАН
образовања и културе,

ВЛАДИЧИЋ,

за остварене значајне резултате у области

3) НАДА МАРКОВИЋ, за остварене значајне резултате у области спорта,
4) ДУШКА САРИЋ, за остварене значајне резултате у области спорта.

2008. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ
ОСТРОШКИ“ ФОЧА, за остварене изузетне резултате у области образовања, науке и
културе,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) Професор ОСТОЈА ОСТОВИЋ, за остварене значајне резултате у области
образовања,
2) ЗУЛФО ЏАМАЛИЈА,
становништва у општину Фоча,

за остварене резултате око повратка бошњачког

3) МЛАДЕН РАДОВИЋ, за остварене значајне резултате у каратеу.

2009. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) УНДП, за значајан допринос у области водоснадбијевања,
2) Проф. др РАЈКО ДОТЛИЋ, постхумно, за остварене значајне резултате у
области образовања и науке,
3) Примаријус др МИЛЕНА БЕГЕНИШИЋ, за остварене значајне резултате у
области медицине и здравства и допринос у хуманитарним акцијама,
4) ЗОРАН АВРАМОВИЋ, за значајан допринос у области развоја спорта,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом:
1) БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, за остварене резултате у области здравства,
2) СТЕФАН ПЕРИШИЋ, за испољену храброст у спасавању људских живота.

2010. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ФОЧА, за изузетан допринос и
остварене резултате у безбједности грађана, испољену храброст у спасавању људских
живота и материјалних штета,
2) Проф. др ВОЈИСЛАВ МАКСИМОВИЋ, за остварене изузетне резултате у
области образовања и науке,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) ДРАГИЦА
образовања,

НИНКОВИЋ,

за остварене значајне резултате у области

2) ЖАРКО ВУКОВИЋ, за остварене значајне резултате у области образовања,
3) СЛАВКО ЂОРЂЕВИЋ,
хуманитарних активности.

за остварене резултате у области здравства и

2011. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско – карловачки и
патријарх српски господин ИРИНЕЈ, за изузетан допринос на останку Православног
богословског факултета у Фочи,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) РАДИО ФОЧА, за остварени значајан допринос у области информисања,

2) СИМО СТАНКОВИЋ, дипломирани
допринос у развоју локалне заједнице,

правник,

за остварени значајан

3) САЛЕМ ЋЕМО, предсједник Меџлиса Исламске заједнице Фоча, за
остварени значајан допринос у области повратка избјеглих и расељених лица у њихово
мјесто становања.

2012. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) ОПШТИНА ПЉЕВЉА, за значајан допринос у оствареној сарадњи са
Општином Фоча, а посебно у снабдијевању електричном енергијом,
2) ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
остварене резултате у области здравствене заштите,

ДОМ

ЗДРАВЉА

ФОЧА,

за

3) МИЛОШ ТОМОВИЋ, за изузетан допринос у изградњи спомен – обиљежја
погинулим борцима и цивилима одбрамбено – отаџбинског рата,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1. Примаријус др КОСТА СУПИЋ, за остварене значајне резултате у области
медицине и здравства,
2) Примаријус др КРСТО ЧАНЧАР, за остварене значајне резултате у области
медицине и здравства,
3) БОЖИДАР АРСИЋ, за остварене резултате у раду,
4) СИМО МОЈОВИЋ, за остварене значајне резултате у области образовања и
културних активности,
5) СПАСИЛАЧКИ КЛУБ „WОЛФ“
испољену храброст у ванредним ситуацијама,

ФОЧА,

за остварени допринос и

6)
ИЗЕТ
КУНДО,
за остварени допринос на повратку бошњачког
становништва на подручје општине Фоча.

2013. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1)
ОПШТИНА
ПЛУЖИНЕ,
за допринос у остваривању вишеструке
прекограничне и друге међусобне сарадње локалних заједница у привредним,
еколошким и другим пројектима из разних области друштвеног живота,
2) Професор др ВЕЉКО МАРИЋ, за допринос у стварању, опстанку и развоју
Медицинског факултета у Фочи и образовању младих кадрова у области медицине,

2. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) РАЈКО ДРАГИЧЕВИЋ, дипломирани економиста, за остварене значајне
резултате у раду и обављање одговорних функција од интереса за локалну заједницу,
2) БРАНКА ШКИПИНА, мајка седморо дјеце, успјешних ђака и студената,
3) БОЖИДАР КРНОЈЕЛАЦ – МИКА, за допринос у развоју и популаризацији
фудбала и спорта, организовање спортских манифестација и подршку младим
спортистима,
4) СПОМЕНКО СТОЈАНОВИЋ, за допринос и подршку хуманитарних и
донаторских акција у разним областима друштвеног живота,
5) РАДЕ МИТРИЋ, за пружање помоћи и подршку студентима из општине
Фоча који студирају на високошколским установама у Београду.

2014. ГОДИНА
Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ДЈЕЦЕ – ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ФОЧА, за остварене значајне
резултате у области предшколског васпитања и образовања.

2015. ГОДИНА
Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) ЈЕЛЕНА СИМОВИЋ, за значајно испољену храброст у спасавању људи и
имовине,

2) ЗОРАН ЂОРЕМ, за остварени рад и значајан допринос у многим
хуманитарним и добротворним акцијама,
3) ПЕТАР АШКРАБА, за остварене значајне резултате у области образовања и
културе и пјесничког умијећа,
4) ДРАГИЦА ЋУРЧИЋ, за остварени рад и значајан допринос у развоју
културе,
5) ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ ФОЧА, за значајан допринос и подршку
хуманитарним акцијама у разним областима живота,
6) УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ТРАЧАК НАДЕ“ ФОЧА, за значајан допринос у
пружању помоћи дјеци и омладини са посебним потребама.

2016. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) Доц. др ДРАЖАН ЕРИЋ, за рад и изузетан успјех у примјени медицинских
научних достигнућа,
2) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ФОЧАНСКА У
ФОЧИ, за рад и изузетан допринос у разним областима стваралаштва од општег
значаја и интереса за Општину Фоча,

2. Почасни грађанин Општине Фоча:
РАДЕ ФИЛИПОВИЋ, проф. др електротехничких наука, за изузетно
значајан допринос у остваривању међународне сарадње од посебног значаја за
Општину Фоча,

3. Захвалница Општине Фоча:
1) ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА МУЗИЧКА
постигнуте резулатате у области музичког образовања,
2) ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „БАКИЋ“
постигнуте резултате на узгоју и заштити дивљачи,
3) Прим. др ШТЕФИЦА САВИЋ,
професионалним и хуманитарним активностима,

ФОЧА,

ШКОЛА

ФОЧА,

за

за дугогодишњи рад и

за дугогодишњи рад и залагање у

4) ЛУКА
стваралаштва,

ЦИЦМИЛ,

за заслуге у области образовања и књижевног

5) ТОДОР ФИЛИПОВИЋ, за дугогодишњи рад и резултате у области
пољопривреде и воћарства, као и друштвеног живота,
6) РАДЕ КРУНИЋ, за резултате постигнуте у области спорта и допринос
афирмацији и позитивном имиџу Општине Фоча,

4. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) БОЖО КАЛАЈЏИЋ, за заслуге у хуманим активностима и пожртвовање као
дугогодишњи и вишеструки добровољни давалац крви,
2) ЉУБИША СИМОВИЋ, за дугогодишњи волонтерски и хуманитарни рад,
3) ДАВИД АРСЕНИЋ, за несебично испољену храброст у спасавању људског
живота,
4) МАРИНА ДАВИДОВИЋ, за постигнуте изузетне резултате у току студија,
5) ДЕЈАНА ЛАЗОВИЋ, за постигнути изузетни успјех у току досадашњег
студија.

2017. ГОДИНА
1. Повеља Oпштине Фоча:
ЕНЕС ХАЈДАРЕВИЋ, за рад и дјела од општег значаја и интереса за Општину
Фоча,

2. Почасни грађанин Општине Фоча:
СРЕБРЕНКА ГОЛИЋ, за значајан допринос у области енергетске ефикасности
Универзитетске болнице Фоча,

3. Захвалница Општине Фоча:
1) МИЛАН МИЛАНОВИЋ, за дугогодишњи рад и хуманитарну активност и
дјела која заслужују опште поштовање и признање,
2) ЖЕЛИМИР ТРОЈЕР, за значајне резултате на очувању и унапређењу
општедруштвених вриједности у разним областима рада и живота,

4. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) МИЛИЦА ТАДИЋ, за постигнути успјех у току студија,
2) РАЈКО МАРИЋ, за значајан допринос на отварању Спомен собе погинулим
борцима,
3) ГРУПА ГРАЂАНА, за промоцију општине Фоча,
4) МИЛОМИР ДАВИДОВИЋ – ЛИЋИ, за остварене резултате у области
спорта,
5) АЛЕКСАНДАР ЕРИЋ – АЦО, за остварене резултате у области спорта.

2018. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
1) ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ЗЕЛЕНГОРА“ ФОЧА, за 70 година
континуираног и успјешног рада на масовном организовању планинара и љубитеља
природе и бројних манифестација, као и промоције природних и туристичких
потенцијала општине Фоча,
2) САВО МИЛОВАНОВИЋ, за изузетан допринос у области хуманитарног
рада и пружања помоћи за чланове породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида, као и за рад у области привреде од општег значаја и интереса за Општину
Фоча,

2. Почасни грађанин Општине Фоча:
ДУБРАВКО СУВАРА, за значајан допринос у развоју, промоцији и афирмацији
туристичких капацитета Националног парка „Сутјеска“ Тјентиште и општине Фоча,

3. Захвалница Општине Фоча:
1) СПЕЛЕОЛОШКО ДРУШТВО „URSUS SPELEUS“ ФОЧА, за учињена
хумана дјела, допринос у промоцији хуманости, активности на солидарности и за
несебично пожртвовање у спасавању људских живота,
2) НЕНАД ЋЕВРИЗ, за посебан допринос у рјешавању стамбених проблема
породица из категорије изјеглица и расељених лица, као и залагање за повратак,
обнову, реконструкцију и изградњу цивилног друштва на подручју општине Фоча,

3) Јереј ВИДАК ВУЈАДИНОВИЋ, за допринос у организовању бројних
културних манифестација, као и развој и унапређење културе и музичког стваралаштва
на подручју општине Фоча,
4) МИЛАН ГАГОВИЋ, за дугогодишњи рад и значајан допринос у
хуманитарним активностима, спасавању људи и имовине у ванредним ситуацијама,
организовање пољопривредног газдинства, као и за дјела која заслужују опште
поштовање и признање,
5) ИНЖИЊЕРСКИ БАТАЉОН БРИГАДЕ ТАКТИЧКЕ ПОДРШКЕ
ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, за посебан допринос у изградњи
пута Хум – Брштеновица,
6) ЈАСМИНА ДАВИДОВИЋ, за подршку великог броја пројеката из области
породице, омладине и спорта, као и бројних других пројеката од посебне друштвене
важности за Општину Фоча,

4. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) ДАРА ЂАЈИЋ, за залагање и допринос у организовању друштвеног рада,
као и развоју и унапређењу цивилног друштва, посебно из категорије слијепих и
слабовидих лица,
2) ЉУБИША КОВАЧЕВИЋ – ЉУБА, за дугогодишњи рад и остварене
такмичарске резултате у области спорта, као и допринос у афирмацији кошарке и
спорта на подручју општине Фоча,
3) РАНКО СЕКУЛИЋ – ЗЕКА, за дугогодишњи рад и остварене такмичарске
резултате у области спорта, као и допринос у афирмацији фудбала и спорта на подручју
општине Фоча,
4) МИЛАН ШКИПИНА, за лични успјех и значајне резултате у току студија,
као и афирмацију спорта,
5) МЕРИСА ЋЕМО, за рад, залагање и допринос у унапређењу и афирмацији
општедруштвених вриједности, образовања и спорта,
6) ИСИДОРА АРСЕНОВИЋ, за лични успјех и значајне резултате у току
студија.

2019. ГОДИНА
1. Повеља Општине Фоча:
ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ, постхумно, за посебан допринос у развоју и
унапређењу локалне самоуправе Општине Фоча,
2. Захвалница Општине Фоча:

1) ЧЕДО ШКИПИНА, за допринос у дугогодишњем обављању јавних
функција и дужности на подручју општине Фоча,
2) НЕМАЊА ТРИВУН, за исказану храброст и пожртвованост у спасавању
људских живота у току обављања полицијске дужности,
3) ЂОРЂЕ ЕЛЕК, за исказану храброст и пожртвованост у спасавању људских
живота у току обављања полицијске дужности,
4) МИЉАН ПАВЛОВИЋ, за исказану храброст и присебност у спасавању
људских живота у току обављања радне дужности,
5) МИРКО АЛВИРОВИЋ, постхумно, за посебан допринос у промоцији
природних љепота и туристичких потенцијала општине Фоча,
6) МЛАДЕН ПЛЕМИЋ, за посебан допринос у области хуманитарног рада и
пружању финансијске помоћи спортским клубовима и организованим манифестацијама
на подручју општине Фоча,
7) ЉУБОМИР ТОДОВИЋ, за допринос и учешће у бројним хуманитарним
активностима од важности за развој цивилног друштва, као и залагање и резултате у
афирмацији спорта на подручју општине Фоча,
8) ДРАГАН МАТОВИЋ, за дугогодишњи рад и остварене такмичарске
резултате у области спорта, као и допринос у афирмацији одбојке и спорта на подручју
општине Фоча,

3. Новчана награда (диплома, са новчаном наградом):
1) СТЕФАН МАТОВИЋ, за допринос у креативној промоцији природних
љепота и туристичких потенцијала општине Фоча,
2) ЛУКА БОДИРОГА, за допринос и залагање у организовању бројних
хуманитарних активности и друштвено користан рад,
3) МИОДРАГ ПРОДАНОВИЋ, за остварени успјех и постигнуте резултате у
образовању у средњој школи као ђак генерације.

2020. ГОДИНА
У 2020. години Скупштина Општине Фоча није вршила додјелу награда и
признања Општине Фоча нити је одржала свечану сједницу, због важења ванредне
ситуације у Републици Српској и примјене епидемиолошких мјера изазване вирусом
корона.

