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РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                   ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/17) и члана 3, став 5, а у вези са чланом 14. Одлуке о установљавању, 

критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник 

општине Станари“, број: 5/15 и 5/17), Скупштина општине Станари, на тематској 

сједници, одржаној _________године, доноси 

 

О Д Л У К У  

 о наградама и признањима 

 

Члан 1. 

У складу са одредбама чланова 3. и 14. Одлуке о установљавању, критеријумима и 

поступку додјеле општинских признања и награда те закључка Комисије за награде и 

признања општине Станари, поводом 9. септембра – Дана општине, додјељују се сљедећа 

признања и награде: 

I Повеља почасног грађанина општине Станари са златним грбом општине Станари 

- Жељка Цвијановић, предсједница Владе Републике Српске,  

за изузетан допринос у успостави општине Станари и њеном развоју кроз рад 

министарстава и јавних институција, као и кроз подршку развојним пројектима, а 

изнад свега доприносу на очувању и развоју Републике Српске, очувању идентитета 

српског народа и општем напретку свих грађана Републике Српске. 

II Плакета општине Станари  

- Предузеће „Вукајловић“ д.о.о. Станари, власника Стеве Вукајловића из 

Брестова, 

за постигнуте резултате у области приватног предузетништва. 

III Похвале са новчаном наградом од 500,00 КМ 

 Ивана Стевановић из Остружње Доње, студент медицинског факултета, за 

постигнуте изузетне резултате у студирању; 

 Милaнко Кезмић из Цвртковаца, за изузетно залагање за развој и унапређење 

сточарске производње;  
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 Душко Топрек из Радње Доње, за изузетне резултате постигнуте у области 

перадарства. 

 

IV Похвала са новчаном наградом од 200,00 КМ 

 Јасна Миливојевић из Остружње Доње, за постигнуте резултате у области 

спорта; 

 Александра Ковачевић из Станара, за постигнуте резултате у области спорта. 

V Похвала општине Станари 

Похвала општине Станари додјељује се и удружењима грађана за њихов допринос и 

рад током 2018. године: 

- Спортско риболовно друштво „Шкобаљ“ Станари, 

- Општинска борачка организација Станари, 

- Удружење грађана „ Ветерани РС“, Општински одбор Станари, 

- Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

општине Станари, 

- Удружење логораша општине Станари. 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

 

 

Број:                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум                                                                                    ____________________________ 

                     Остоја Стевановић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о наградама и признањима садржан је у члану 

37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и 

члановима 3. и 14. Одлуке о установљавању, критеријумима и поступку додјеле 

општинских признања и награда („Службени гласник општине Станари“, број: 5/15 и 

5/17), гдје је установљена надлежност Скупштине општине да додјељује општинска 

признања и награде. 

Јавни позив за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и признања 

објављен је на Телевизији „К3“ Прњавор и Радију „Џунгла“ Добој у периоду од 19.06-

03.07.2018. године, те на интернет страници општине и постерима који су истакнути на 

видним мјестима. Рок за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и 

признања био је 20.07.2017. године.  

На основу Јавног позива за подношење иницијатива за додјелу општинских награда и 

признања пристигле су сљедеће иницијативе: 

1. Карате савез Републике Српске, Карате клуб „Слога“ Добој, секција Станари, 

предложио је за најуспјешнијег тренера и такмичаре: 

 Јасну Миливојевић – тренера испред Карате клуба „Слога“ Добој, секција 

Станари. Рођена 25.06.1990. године, каратеом се бави од 1998. године, носилац 

црног појаса 2. дан, вишеструка првакиња Републике Српске, учесник на два 

свјетска првенства, освајач многобројних медаља на међународној и домаћој 

сцени. Проглашена за најперспективнијег спортисту општине Добој за 2007. 

годину. Тренер је у Карате клубу „Слога“ Добој, секција Станари од 2014. 

године; 

 Бојану Продановић, такмичара и 

 Огњена Бајића, такмичара.  

Такмичари су предложени као освајачи многобројних медаља и признања. 

НАПОМЕНА: Бојана Продановић и Огњен Бајић награђени су у 2017. 

години као спортисти похвалом и новчаном наградом од 200 КМ. 

 

2. Клуб борилачких спортова „Рудар“ Станари предложио је: 

 Цвијановић Давида – такмичара, 

 Ану Мaрију Ковачевић – такмичара.  

Такмичари су предложени као освајачи многобројних медаља и признања из 

области теквондо спорта. 

 Александру Ковачевић – најзаслужнијег спортског радника. Рођена 30.07.1979. 

године, спортом се бави више од 27 година од чега теквондоом 7 година, а као 

тренер ради већ 3 године; носилац црног појаса 1. дан ИТФ, члан Скупштине 

Теквондо савеза Републике Српске, члан Скупштине Теквондо савеза Босне и 

Херцеговине, помоћни тренер и благајник клуба. 
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НАПОМЕНА: Ана Марија Ковачевић и Давид Цвијановић награђени су у 2017. 

години похвалом и новчаном наградом од 200 КМ. 

 

3. Удружење пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ Станари за 

новчане награде предложило је:  

 Милaнка Кезмића – рођен 12.10.1970. године, стално настањен у 

Цвртковцима, бави се ратарством и сточарством. Има регистровано 

пољопривредно газдинство од 2017. године. Од ратарских култура засије 

105 дунума жита и 80 дунума пшенице, од сточног фонда посједује 31 музну 

краву, 10 јуница, 10 бикова, 8 крмача и 30 оваца. На годишњем нивоу 

произведе и прода око 100 свиња, 25 телади и 10 бикова. 

 Душка Топрека – рођен 02.01.1967. године из Радње Доње, бави се 

производњом товних бројлера. Има регистровано пољопривредно газдиство. 

Годишње направи од 4 до 5 турнуса, што значи да произведе 25-30 тона пилећег 

меса. Реализује посао у вриједности cca 100.000,00 КМ годишње, запосли 5-6 

сезонских радника. 

 Удружење пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ Станари 

предложило је себе за награду-похвалу за остварене резултате у протеклој 

години.  

 

4. Слободан Ђекић предложио је себе за награду у својству пољопривредног 

произвођача. 

- НАПОМЕНА: Награђен у 2017. години за изузетне резултате постигнуте у области 

перадарства похвалом и новчаном наградом од 500 КМ. 

 

5. Завичајни клуб „Младост“ Брестово предложио је Радована (Луке) Козаревића 

за једну од установљених награда. 

 

6. Начелник општине поднио је иницијативу да се највише општинско признање  

Повеља почасног грађанина општине Станари, са златним грбом општине Станари 

додијели предсједници Владе Републике Српске, госпођи Жељки Цвијановић, за 

изузетан допринос у успостави општине Станари и њеном развоју кроз рад 

министарстава и јавних институција, као и кроз подршку развојним пројектима, а 

изнад свега доприносу на очувању и развоју Републике Српске, очувању 

идентитета српског народа и општем напретку свих грађана Републике Српске. 

 

7. Панчић Горан поднио је иницијативу за додјелу похвале Спортском риболовном 

друштву „Шкобаљ“ Станари за допринос развоју овог спорта, очувању и 

заштити природе и раду са дјецом. 



5 
 

8. Одјељење за привреду и финансије  поднијело је иницијативу за додјелу награда, 

и то за : 

 најбољег студента, Стевановић Ивану из Остружње Доње, студенту четврте 

године медицинског факултета у Новом Саду, са просјеком 9,50. 

НАПОМЕНА: награђена као најбољи студент у 2017. години похвалом и 

новчаном наградом од 500 КМ. 

 најбољег привредника, „Вукајловић“ д.о.о. Станари, власника Стеве 

Вукајловића за постигнуте резултате у области приватног предузетништва. 

Предузеће има 11 запослених. Основна дјелатност овог успјешног предузећа са 

вишегодишњим искуством у пословању јесте дистрибуција течних нафтних 

горива, а поред тога предузеће посједује и прикладно опремљен простор за 

изнајмљивање, ауто-праоницу и вулканизерску радњу, кафе-бар, а у току су 

завршни радови на пословном објекту површине око 650 м2. 

- приједлози за додјелу похвала: 

а) Општинска борачка организација Станари, 

б) Удружење грађана „Ветерани РС“, Општински одбор Станари, 

в) Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих  

     цивила општине Станари, 

г) Удружење логораша општине Станари. 

Приједлози су поднесени на основу података о активностима које су наведене 

организације преузеле током протекле године дана у циљу заштите и побољшања 

положаја борачке популације и њихових породица, а у складу са описом послова за које су 

регистровани. 

Комисија за награде и признања Скупштине општине Станари одржала је сједницу 

17.08.2018. године и на основу достављених иницијатива, узимајући у обзир да се награде 

додјељују за дјела и рад који заслужује опште поштовање и истицање, својим закључком 

утврдила је приједлог за додјелу награда и признања, као у члану 1. предложене Одлуке. 

 

Средства за награде планирана су у општинском буџету за 2018. годину. 

 

Приједлог Одлуке доставља се Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

                                                                                                       

                                                                                             ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ 

                                                                                            Комисија за награде и признања 


