
На основу члана 39. став 2. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 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 Тринаестој редовној сједници, дана 28. 4. 2021. године,  д о н о с и     

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   

О  ДОДЈЕЛИ  НАГРАДА  И  ПРИЗНАЊА   
ОПШТИНЕ  ФОЧА  ЗА  2022.  ГОДИНУ    

 

 

 

 

 

I 

Скупштина Oпштине Фоча додјељује награде и признања Општине Фоча за 
2022. годину и то: 
  

1)  ЗАХВАЛНИЦА  ОПШТИНЕ  ФОЧА: 

1.  ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  БОЛНИЦА  
ФОЧА, за посебан допринос у здравственој заштити и пружању здравствених услуга 
у условима епидемије вируса Covid – 19, 

2.  ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ДОМ  ЗДРАВЉА  ФОЧА, за 
посебан допринос у здравственој заштити и пружању здравствених услуга у 
условима епидемије вируса Covid – 19, 

3. ЈАВНА  ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ИНСТИТУТ  ЗА  ЈАВНО  
ЗДРАВСТВО  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  –  РЕГИОНАЛНИ  ЦЕНТАР  ФОЧА, за 
посебан допринос у здравственој заштити у условима епидемије вируса Covid – 19, 

4.  АНГИО  ТИМ  Универзитетске  болнице  Фоча,  на  челу  са  др  Срђаном 

Поповићем, за допринос у савременом лијечењу болести срца, афирмацији и 
позитивној промоцији Универзитетске болнице Фоча и Општине Фоча, 

5.  Проф.  др  ДЕЈАН  БОКОЊИЋ, за посебан допринос у увођењу нових 
студијских програма и афирмацији Медицинског факултета Фоча, као и стварању 
позитивног имиџа Општине Фоча, 

6.  Примаријус  др  КРСТО  ЧАНЧАР, за дугогодишњи рад и допринос у 
области медицине и здравствене заштите, 

7.  Примаријус  др  КОСТА  СУПИЋ, за дугогодишњи рад и допринос у 
области медицине и здравствене заштите, 

8.  Др  НЕБОЈША  ЧАНЧАР, постхумно, за посебан допринос у пружању 
здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши рад у лијечењу пацијената, 

9. ЗОРАН СМРЕКИЋ, постхумно, за посебан допринос у пружању 
здравствених услуга, исказану солидарност и дугогодиши рад у спортским 
колективима у области спортске медицине, 

10.  ДРАГАН  ЂОРЂЕВИЋ, за посебан допринос и учешће у реализацији 
пројеката електрификације, изградње и реконструкције електричне мреже на 
подручју општине Фоча, 



11. МИЛИЦА  ШКИПИНА, за остварене изузетне резултате у области 
образовања у току студија,  

12.  РАДИВОЈЕ  РАДОВИЋ, за посебан допринос и иноваторство у области 
аутомеханике, у вези конструкције и израде теренског моторног возила. 

 

2)  НОВЧАНА  НАГРАДА  –  диплома, са новчаном наградом у износу од 
500,00 КМ: 

1.  УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА  „МИЉЕВИНА“  МИЉЕВИНА, за учешће и 
допринос у хуманитарним акцијама и реализацију пројеката од важности за локалну 
заједницу,  

2.  МИХАИЛО  МИЛИКИЋ, за посебан допринос и стваралаштво у изради 
уџбеника као наставног средства у области образовања,    

3.  РАТКО  РАДОВИЋ, за значајан допринос у хуманитарном и волонтерском 
раду и спасавању људи и имовине,  

4.  ИСИДОРА  АРСЕНОВИЋ, најбољи студент из општине Фоча за успјех 
остварен током студија за академску 2020/2021. годину,  

5.  БОЈАНА  ЧОЈИЋ, најбољи студент Универзитета у Источном Сарајеву – 

на Пољопривредном факултету за академску 2020/2021. годину,  

6.  НИКОЛА  КОСЈЕРИНА, најбољи студент Медицинског факултета Фоча за 
академску 2020/2021 годину, 

7.  ДАРКО  КРСМАН, најбољи студент Православног богословског факултета 
„Свети Василије Острошки“ Фоча за академску 2020/2021. годину,  

8.  ДИМИТРИЈЕ  ДОБРОТА, најбољи ученик Јавне установе Средњошколски 
центар Фоча за школску 2020/2021. годину,  

9. ГОРАН  БРБОРИЋ, најбољи ученик Српске православне богословије 

„Свети Петар Дабробосански“ Фоча за школску 2020/2021. годину,  

10.  НИНА  ФИЛИПОВИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Свети Сава“ Фоча за школску 2020/2021. годину,  

11. ЈЕЛЕНА  МАНДИЋ, најбољи ученик Јавне установе Основна школа 
„Веселин Маслеша“ Фоча и Јавне установе Основна музичка школа Фоча за школску 
2020/2021. 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:  01-022-30/22                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 28. 4. 2022. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Срђан  Драшковић    
 


