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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

 

Број: 02-036-8/22  

Датум: 29.06.2022. године 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О УЧЕШЋУ У ПРОМОТИВНИМ/САЈАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 

 

У складу са епидемиолошком ситуацијом и мјерама које су биле на снази током 2021. године, представници 

Општинске управе Станари, Агенције за развој Општине Станари и ЈУ Спортско-туристичке организације општине Станари 

учествовали су на сљедећим сајмовима/манифестацијама: 

 

Р.б. Догађај/Манифест

ација 

Мјесто и датум 

одржавања 

Учесници/опис 

1. Гастро-фест Станари,  

 

17. јул 2021. 

године 

Организатор: ЈУ Спортско-туристичка организација општине 

Станари и Општина Станари. 

У оквиру одржавања манифестације „Станарско љето“ 17. јула 

организован је 4. Гастро-фест који је окупио учеснике са подручја 

општине Станари, али и сусједних општина. Учесници из Станара 

представили су своје кулинарске способности спремајући традиционална 

јела са подручја наше локалне заједнице. Сврха организовања овог 

догађаја била је промоција и његовање гастро понуде која је 

карактеристична за наше поднебље.    
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2. 15. Сајам привреде 

и туризма 

Дервента, Р. 

Српска 

 

25-27. август 

2021. године 

Учесници: Михајло Гаврић, директор Агенције за развој општине 

Станари, Љубиша Станковић, начелник Одјељења за привреду и 

финансије Општине Станари, представници УПП 

„Пољопривредник“ Станари 

У организацији Спортско-туристичког центра и Града Дервента одржан је 

15. Сајам привреде  и туризма на коме су учествовали и излагачи из 

Станара. Изглагачи су представили традиционалне домаће производе: 

ракије, ликере, мед, џем, сокове, природну козметику. Сврха посјете овом 

сајму је промоција производа пољопривредних произвођача са подручја 

општине Станари, а самим тим и промоција наше локалне заједнице.  

3. 8. Сајам привреде, 

пољопривреде и 

туризма 

Брод, Р. Српска 

 

3-4. септембар  

Учесници: Михајло Гаврић, директор Aгенције за развој Општине 

Станари 

Циљ: Представљање пољопривредних и туристичких потенцијала на 

подручју општине Станари  

4. Привредно-

туристичка 

манифестација 

„Опленачка берба“ 

Топола, Р. 

Србија 

 

8-10. октобар 

2021. 

Учесници: Радојица Ћелић, начелник Општине, Љубиша Станковић, 

начелник Одјељења за привреду и финансије 

Опленачка берба се одвија у центру Тополе, дуж главних улица, од 

Винског трга преко Винске улице до Карађорђевог града до Опленца. 

Целом Тополом протежу се етно-штандови препуни грожђа и вина, воћа, 

сувенира и производа старих заната. 

Начелник Општине и начелник Одјељења за привреду и финансије 

посјетили су ову међународну привредно-туристичку менифестацију у 

циљу стицања нових знања везаних за организацију оваквих активности, 

размјене искустава и учвршћивања  веза измеђи Општине Топола и 

Општине Станари.  

5. Културно-

туристичка 

манифестација 

„Озренска јесен“ 

10. октобар 2021. 

године 

Учесници: Михајло Гаврић, директор Агенције за развој Општине 

Станари, представници УПП „Пољопривредник“ Станари 

У општини Петрово, у бањско-туристичком комплексу „Терме Озрен”, 

одржана je културно-туристичка манифестација “Озренска јесен”, на којој 

је 80 излагача из цијеле БиХ представило разноврсне производе, од 

занатских, умјетничких, козметичких, до пољопривредних и 

кондиторских, као и услужне дјелатности и туристичке атракције. 

Општину Станаре представили су излагачи који су на штанду изложили 
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своје домаће производе и рукотворине.  

6. Међународна 

манифестација 

„Станарски 

ражњобој“ 

Станари, Р. 

Српска 

 

8. новембар 2021. 

Организатори: ЈУ Спортско-туристичка организација општине 

Станари 

Првенствени циљ ове манифестације био је дружење, а упоредо с тим и 

такмичење у припреми печене прасетине. Ова занимљива манифестација 

попримила је међународни карактер јер је поред екипа са подручја 

општине Станари и сусједних општина, учешће на овом догађају заузела 

екипа из Србије под називом „Чиче са Фрушке горе“. 

https://www.opstinastanari.com/odrzan-drugi-stanarski-raznjoboj/  

 

7. 

Први сајам 

пољопривреде и 

руралног 

стваралаштва 

Станари, 

 

22. новембар  

Организатор: Агенција за развој општине Станари, Општина 

Станари 

У циљу промоције пољопривредног потенцијала наше локалне заједнице 

одржан је први Сајам пољопривреде и руралног ствараштва у Станарима. 

На Сајму је учестовало 37 излагача из 12 локалних заједница који су 

представили  своје производе, ручне радове, рукотворине и сл.  

У склопу сајамске манифестације одржана je и презентација ,,Технологија 

производње воћних ракија" у сарадњи са ,,Микропек" Бања Лука. 

https://www.opstinastanari.com/u-stanarima-odrzan-prvi-sajam-poljoprivrede-

i-ruralnog-stvaralastva/  
 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                Радојица Ћелић, с.р. 
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