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2. УВОД 
 
 
Стратешки план развоја општине Дервента припремљен је од стране посебно формираног 

oпштинског тима за локални развој. У процесу израде стратешког плана активно је учествовала 
Партнерска група за општински развој која је усмјеравала рад на изради стратегије. Методолошку, 
савјетодавну и експертску помоћ пружили су консултанти (GOODWILL – Consulting agency) из 
Дервенте. 

 
Формиран је општински тим, мултидисциплинаран по саставу и мултисекторски по раду. 

Имајући у виду дефиницију локалног економског развоја као процеса у којем партнери из јавног, 
приватног и невладиног сектора раде заједно како би створили боље услове за економски раст и 
запошљавање, формирана је Партнерска група за општински развој коју чине представници јавног, 
приватног и невладиног сектора. 

 
Стратегија развоја општине Дервента за период 2011. – 2016. година представља скуп циљева, 

мјера, пројеката и програма за унапређење економског и социјалног развоја у сфери надлежности и 
одговорности власти општине Дервента, за чију се реализацију ангажирају ограничени јавни ресурси 
у новцу, природним и наслијеђеним ресурсима, људским ресурсима, организацији и институцијама.  

 
Оваква дефиниција стратегије потребна је ради јаснијег разликовања њеног садржаја, циљева и 

домета. Без тога, стратегија се често погрешно третира као документ у коме треба да се нађу све 
могуће активности и проблеми који нису рјешени на нивоу општине Дервента, без обзира на 
расположивост ресурса.  

 
Зато се оваквом дефиницијом стратегије омогућава потребно селекционирање приоритета у 

складу са расположивим ресурсима. У том се смислу стратегија развоја може сматрати најсложе-
нијим документом за вођење ефикасних јавних политика у јавном интересу. 

 
Процес припреме стратешког плана трајао је током 2011. године, обухватајући сљедеће главне 

активности: 
 
•Прикупљање и обрада података за Социо – економску анализу; 
•Израда Социо – економске анализе са СВОТ анализом; 
•Креирање визије развоја са разрадом стратешких и оперативних циљева; 
•Кандидовање и разрада развојних пројеката; 
•Разрада плана имплементације и пројектних акционих планова и 
•Финализација стратешког документа 
 
Партнерска група за развој општине Дервента је подржала предложени нацрт стратешког плана 

и препоручила га за разматрање и усвајање Скупштини општине Дервента. 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА 
 
 
3.1. ПРИНЦИПИ 
 
Географски, административни, економски те социјални фактори, тијесно повезани и међусобно 

условљени, сви су од значаја за поступак стратешког планирања без обзира да ли је план на 
локалном, регионалном или било којем другом нивоу.Без обзира које тијело израђује стратешки план, 
примјењују се исти основни принципи. 

 
Партнерство у поступку израде стратегије и њеном провођењу пријеко је потребно за 

одрживост и неопходно за мијењање економских услова. Процес израде стратегије тежи постизању 
консензуса, на основу реалних очекивања заједнице, те представљању ових налаза органима власти. 
Стога су све релевантне заинтересоване стране позване да узму учешће у процесу, попут 
представника локалних власти, институција, пословних удружења, трговачких комора, предузећа, 
невладиних организација, цивилног друштва итд. 

 
Заједничко власништво и учешће. Циљ процеса је да се потакне учешће одабраних доносиоца 

одлука, заинтересованих страна, стручњака, представника невладиних организација, донатора и др.; 
те да се осигура “заједничко власништво” над резултатима, како представника јавног тако и 
представника приватног сектора. Овакав приступ омогућава широки друштвени консензус и јасну 
јавну подршку стратегијама и програмима. Све активности су осмишљене на начин који свима онима 
који имају интереса за привредни развој дозвољава да изврше снажан утицај. 

 
Транспарентност поступка - Одлуке у свим фазама поступка треба да обухватају јавне 

расправе и ширење информација о резултатима. 
 
Стратегија је комбинација визије, дугорочних стратешких усмјерења те средњорочних 

приоритета (или конкретних циљева). 
 
Изградња стратегије је трајан поступак-Развијен стратешки документ се стално надзире, 

анализира те ажурира. Сваки имплементирани пројект и свако економско побољшање мијења 
околину за даље стратешко планирање. 

 
Парадокс дуалитета-С једне стране, стратегија је динамичан документ подложан промјенама, 

док се, с друге стране, она мора поштивати и имплементирати. 
 
Хијерархија стратешких планова -Обим стратешких планова на вишем нивоу мора се заснивати 

на ширим основама, али они успостављају оквир за конкретније акције на нижим нивоима (то је тзв. 
принцип субсидијарности). 

 
 
3.2. ПРИСТУП 
 
Корак по корак- Поступак израде стратегије садржи скуп фаза и корака који су међусобно 

повезани на начин да се резултати једног корака користе као улазни подаци (инпути) за слиједећи. 
 
Строга координација свих фаза поступка и група- Методологија која је дефинисана за поступак 

израде стратегије мора обухватити и методе и алате за координацију фаза, како би се избјегло 
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преклапање активности. У свакој фази се мора оставити довољно времена, како би се излазни подаци 
(оутпути) анализирали, те како би се припремили за уврштавање у слиједећу фазу.  

Активности, а нарочито излазни подаци заинтересованих страна у поступку морају се 
координирати и анализирати једни у односу на друге. 

 
Излазни подаци сваке фазе предмет су за дискусију и одобравање током доношења одлуке 

(конференције, форуми, владе, итд). 
 
Успјешне стратегије карактерише сљедеће: 
❑ Партнерство и партиципативни приступ; 

❑ Висок степен јавног концензуса, ефикасност и пословно понашање; 

❑ Укључивање великог броја заинтересованих страна  
      из свих сегмената живота заједнице; 
❑ Свијест о чињеници да квалитет једне завршене фазе утиче на успјех сљедеће; 

❑ Укупна координација поступка. 
 
 
3.3. АКТЕРИ 
 
Оперативна и управљачка структура процеса је посебно обликована, како би осигурала учешће 

свих актера развоја: 
 
1. Доносиоца одлука; 
2.Изабраних представника институција/организација (заинтересованих страна)  
   које имају утицаја на процес развоја; 
3.Стручњака из различитих сектора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛИКА 3.3.1.  Шематски приказ управљачке и оперативне структуре 

ОПШТИНСКИ ТИМ ЗА  
ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

(Kоординира)

Релевантни одјели  
у Влади, стручњаци 

Локалне институције, коморе, 
заводи, универзитети, НВО 

ПАРТНЕРСКА 
ГРУПА 

РАДНА ГРУПА 

ФОКУСНЕ ГРУПЕ 

Стручњаци; 
Експерти; 
Специјалист
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Радна група - Радну групу, главно оперативно тијело процеса израде стратегије у сваком од 

циљних подручја, чини тим који се састоји од представника локалних власти (општина), развојних 
агенција (РА), те стручњака којима је повјерено учешће у операцијама. 

 
Партнерска група - Партнерска група се састоји од главних доносилаца политичких одлука и 

представника пословне заједнице, факултета, комора, удружења, итд. Партнерска група позвана је да, 
на својим састанцима, дискутује о привременим резултатима процеса израде Стратегије, да даје 
примједбе на њих те да их измјени и допуни. 

 
Фокус групе - Фокус групе чине чланови радне и партнерске групе.У погледу квалитета 

оперативног дијела стратешког документа, фокус групе дају креативни допринос уносом података о 
сценаријима и инструментима за провођење стратегије. Када је то неопходно, фокус групе ангажују 
стручњаке и специјалисте како би појаснили конкретна стратешка усмјерења и оријентације за 
њихову примјену. 

 
Да се избјегне хоризонтално и вертикално преклапање развојних мјера, те да се очува одрживост 

стратешких и оперативних елемената, може се успоставити међудисциплинарна фокус група која би 
се састојала од предсједавајућих свих фокус група. 

 
 
3.4. МЕТОДОЛОГИЈА И ПОСТУПАК 
 
 
Поступак израде стратегије састоји се од комбинације радионица за обуку о методологијама и 

алатима, те техничке помоћи групама укљученим у поступак за извођење практичних активности 
током цијелог поступка. Методолошке мјере за обуку могу се употпунити представљањем најбољих 
пракси из изабраних регија у Европи и додатним радионицама усмјереним на посебне теме 
регионалног развоја, као што су: развој иновација, мала и средња предузећа, обука/квалификације, 
итд. 

 
СЛИКА 3.4.1. Поступак и алати стратешког планирања 
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На редовним стручним радионицама, групе имају прилику да продискутују напредак, квалитет 
резултата те наредне кораке. Дефинисане кључне тачке у поступку закључују се конференцијама 
(форуми, састанци влада, итд.), чија је сврха: да се извјести о стању, да се продискутује о резултатима 
те да се одобре елементи стратегије разрађени у то вријеме. 

 
Уводни састанак - Поступак стратешког планирања започиње посебно осмишљеним уводним 

састанком, како би се сви релевантни актери укључили у поступак планирања. Почетна фаза процеса 
мора првенствено бити усмјерена ка: стварању широког концензуса о процедурама и циљевима; 
прихватању обавезе учешћа (те исто тако пружања подршке), што је могуће уз већи број локалних 
актера у активностима и успостављању оперативне структуре неопходне ради реализације пројекта 
изградње стратегије. 

 
Резултати фазе: 
 
•Заинтересоване стране су позване да учествују у поступку и формиране су оперативне групе за 

изградњу стратегије; 
•Договорена методологија и план активности. 
 
Социоекономски преглед - Ова фаза се концентрише на преглед постојећих социоекономских и 

структуралних података на државном, регионалном, локалном или било којем другом нивоу 
институција. Истовремено, потребно је развити заједнички оквир за прикупљање и обраду података, 
као обавезну смјерницу за сав емпиријски рад који се изводи током процеса изградње стратегије. Ова 
посљедња активност је кључни задатак за стручњаке (развојна агенција) како би се изградиле добре 
аналитичке основе за „SWOT“ анализу те помогло у идентификацији развојних потенцијала. 

 
Минимални садржај социоекономског прегледа: 
 
•Географија и топографија/ опис подручја - положај, величина, поља, планине, ријеке, језера, 

надморска висина, посебне могућности и препреке за развој, те везе. 
 
•Просторни карактер/ тип (пољопривредни, индустријски, сеоски, градски.), природни ресурси 

и развојни центри. 
 
•Становништво и демографија/ број становника, животни вијек, стопа наталитета, стопа 

морталитета, густоћа насељености, старосна структура, сполна структура, национални састав и  
миграциони трендови. 

 
•Инфраструктура и комуникације/ саобраћај, логистика, инфраструктура животне околине,  

снабдијевање енергијом, индустријска инфраструктура, комуникациона инфраструктура, образовна 
инфраструктура,социјална инфраструктура и инфраструктура одмора. 

 
•Пословање и привреда/ макроекономски показатељи, структура бруто прихода и укупни 

расходи,показатељи по секторима, приходи по врсти имовине, увоз и извоз, тржиште, страна 
улагања,финансијске институције, инфраструктура пословних услуга и техничко-технолошке 
институције. 

 
•Тржиште рада и људски ресурси (старосна структура радно активног становништва, радна 

снага,образовни профил и структура дохотка).У сврху лакшег прикупљања и обраде података треба 
направити практичну табелу за сваки од предмета анализе 
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3.5. СВОТ „SWOT“ АНАЛИЗА 
 
 
Ово је кључни алат за идентификацију компаративних предности подручја и пружа главне 

улазне податке за одређивање елемената за развој. Изводи се путем “Brainstorming” дискусије (унутар 
група), о интерним (подложним контроли) снагама и слабостима те eкстерним (неподложним 
контроли) пријетњама и приликама. 

 

 
 

 СЛИКА 3.5.1. Шематски приказ матрице СВОТ анализе 
 
Снаге-су предности/фактори који заједници или регији дају њене конкурентске предности, те 

чине подручје атрактивним мјестом за живот и пословање. (Помоћ у идентификацији снага било би 
питање: “У коју сврху би ова снага била корисна?” ; нпр. за директна страна улагања, за почетак 
бизниса, за могућности нових радних мјеста, итд). 

 
Слабости - су фактори или трендови који представљају препреке или ограничења за привредни 

развој. Оне могу бити: друштвене, физичке, финансијске, законске, политичке, националне, 
традиционалне, итд. 

 
Могућа питања: 
 
❑Гдје смо слаби и шта лоше радимо? 

❑Шта можемо побољшати? 

❑Шта треба да избјегавамо? 
 
Прилике - су услови који олакшавају или омогућују развој конкурентских предности.Основни 

елемент за идентификовање неке прилике је тренд. 
 
Могућа питања: 
❑ Који трендови би били корисни за развој? 

❑ Које снаге би могле постати и шансе? 

❑ Које позитивне промјене се предвиђају? 
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Пријетње - су неповољни трендови који доводе до губитка или опадања конкурентности или 
привредног развоја уопште. 

 
Могућа питања: 
 
❑ С којим се препрекама суочавамо? 

❑ Који трендови изазивају опадање или појављивање препрека у развоју (негативни трендови)? 

❑ Да ли неке промјене изван подручја утичу на развој? 
 
Неколико савјета: 
 
1. СВОТ мора водити до конкурентских предности подручја, тако да то није 
 “списак за куповину” локалних заинтересованих страна. 
2. СВОТ мора бити јасан и искрен/реалан. 
3. СВОТ мора бити кратак и циљан. 
4. Сваки од четири фактора СВОТ-а може имати око 10-15 елемената. 
5. Сва четири фактора СВОТ-а морају се анализирати једни у односу на друге (матрица). 
6. Резултати “браинсторминга” о СВОТ-у, морају се пажљиво анализирати. 
 

 
 

 СЛИКА 3.5.2. Графички приказ СВОТ матрице 
 
 
Да би се одредила одговарајућа комбинација стратегија које су понуђене у матрици, мора се 

узети у обзир сљедеће: 
 
❑ Степен тренутног развоја / неразвијене земље или заједнице треба да користе  
 стратегију снага и прилика (СО) - стратегија „макси-макси“; 
❑ Како фокусирана стратегија задовољава неке потребе (нпр. стратегија кризе –  
 стратегија снага и пријетњи); 
❑ Која је сврха планирања развоја (нпр. превазилажење тренутних проблема -стратегија  
 реформе). 
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3.6. ВИЗИЈА 
 
Визија је оптимистична слика коју би људи имали о реалном развоју своје заједнице или свог 

подручја. Дефиниција визије заснива се на развојним потенцијалима и даје претпоставку стратешких 
оријентација. Визија треба да се одреди за дугорочни период од неких 20 година, али треба да садржи 
све релевантне вриједности које заједница одобрава као компаративне предности и капацитете на 
путу за постизање визије. 

 
Компаративне предности и стратешке оријентације 
 
Корак 1. Анализа стратегије снага и прилика (стратегија Макси-Макси „Maxi-Maxi“), уз помоћ 

матрице, даје показатеље за идентификацију компаративних предности. Заправо, то су најзначајнији 
ресурси и потенцијали за фокусирани развој. Свака прилика која произилази из СВОТ анализе, која је 
обухваћена снагом односно снагама, треба се посматрати као темељ за идентификацију 
компаративних предности те као улазни податак за стратешке оријентације. 

 
Корак 2. Анализа визије и њених вриједности те компаративних предности. Неопходно је 

одговорити на сљедећа питања: 
❑Гдје смо сада? (тренутна ситуација); 

❑Гдје желимо бити? (циљ); 

❑Како долазимо до циља? (општи сценариј); 

❑Када можемо стићи до циља? (временски оквир); 

❑Шта је за то неопходно? (ресурси). 
 
Корак 3. Анализа одрживости идентификованих стратешких оријентација тзв. “гурај-вуци” 

анализом (“Рush Рull” анализа), идентификација “Рull” фактора који вуку (могући негативни утицаји 
из окружења или потенцијални ризици) за сваки “Рush” фактор компаративних предности (снаге и 
шансе) који гура ка развоју. 

 
Корак 4. Одређивање стратешких оријентација према СВОТ матрици, компаративним 

предностима (модификованим “Push Pull” анализом), те визији. 
 
Стабло циљева - Стабло циљева је резултат закључака; изведених из дугорочних, 

средњорочних те краткорочних циљева будућих развојних напора. Облик стабла циљева даје јасну 
слику свих елемената стратегије развоја, са њиховим међусобним односима и хијерархијом. 

 

 
 

СЛИКА 3.6.1. Шематски приказ стабла циљева и визије развоја кроз имплементацију  
стратешких циљева 
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Стратешки циљеви - Стратешки циљеви су веома глобални, дугорочни циљеви. Они су, 

заправо, одговор на питање: Гдје треба да идемо (стратешка оријентација и визија)?; узимајући у 
обзир наше ресурсе (СВОТ, матрица, компаративне предности). Скуп од два до пет стратешких 
циљева резултат је свих претходних фаза. 

 

 
 

СЛИКА 3.6.2. Шематски приказ међусобног односа стратешких циљева  
и контрола  “Push - Рull” методом 

 
 
Међусобни однос стратешких циљева контролише се “Рush-Рull” методом. Ово је значајно за 

синергетски приступ развоју те за утврђивање сценарија који превазилази потенцијалне негативне 
утицаје. 

 
Приоритетни циљеви (конкретни циљеви) - Конкретни циљеви су реални и мјерљиви циљеви 

који, с расположивим ресурсима и у временском оквиру, воде остварењу стратешких циљева и 
приближавају развој визији. У неразвијеним земљама или подручјима гдје је развој приоритет, то је 
изузетно тежак и сложен задатак. Он захтијева консензус свих актера у поступку стратешког 
планирања. Прије одабира приоритетних циљева, критерији се морају заснивати на томе да ли је 
стратешка вриједност или је висока ефикасност од изузетног значаја за заједницу. 

 
Резултати фазе V су: 
 
❑Осмишљено стабло циљева; 

❑Одређени стратешки циљеви и конкретни циљеви (приоритетни циљеви); 

❑Конференције, форуми или састанци влада по питању стратешких циљева и приоритетних 
 циљева. 
 
 
Мјере - Мјере су средњорочни путеви за постизање конкретних циљева (приоритетних циљева) 

у неком временском оквиру. Оне су инструменти за коришћење ресурса како би се постигао неки 
конкретан циљ. Мјере су производ стручног знања (познавања конкретних подручја - заједнице и 
искуства на терену). Мјере су, у техничком смислу, мост између стратешких и оперативних дијелова 
стратешког документа. 
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Такође, мјере могу представљати међусобне везе између два или више конкретних циљева 
(приоритетних циљева) и стратешких циљева (нпр. “мјере проактивног запошљавања”). 

 
Примјер: за конкретан циљ “ојачан сектор малих и средњих предузећа” мјера би могла 

бити“успоставити фондове за потицање сектора малих и средњих предузећа” или “удруживање 
малих и средњих предузећа ради заједничког наступа на страним тржиштима”. 

 
Резултати фазе VI су: 
 
❑Одређене приоритетне мјере. 
 
 
 
3.7. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН - Разрада програмског документа 
 
 
Идентификација и избор пројеката - Програми и пројекти су краткорочни алати за провођење 

мјера. Пројект има само једну сврху (непосредни циљ) док их програми имају више (програм се 
састоји од више пројеката). 

 
Идентификација пројеката-корак 1. 
 
❑ Успостављање “менија” могућности (Meny of Opportunities) (дефинисање пројеката  
 из СВОТ-а); 
❑ “Brainstorming” о потенцијалним пројектима у оквиру одређених мјера; 

❑ Састављање инвентара већ идентификованих пројеката. 
 
Избор пројеката-корак 2. 
 
❑Разрада листе пројеката; 

❑Одређивање критерија за одабир (одређивање приоритета); 

❑Одлучивање о методама и алатима за одабир; 

❑Одабир пројеката за програмски документ.  
 
Алати за избор пројеката 
 
Анализа упоредбом пара (Paired Comparison analysis) - одређује релативни значај различитих 

опција. Овај алат је нарочито користан тамо гдје не постоје објективни подаци на којима би се одлука 
заснивала. Она олакшава одабир рјешења које ће обезбиједити највећу предност. Анализа упоредбом 
пара помаже у одређивању приоритета, тамо гдје се захтјеви за ресурсима међусобно сукобљавају, 
али постоје јасни фактори за одабир који наглашавају разлике у значају између појединих фактора. У 
случају када бројни фактори утичу на одабир, анализа упоредбом пара се првобитно користи за 
оцјену фактора. 

 
Анализа укрштањем (Grid analysis) - је алат за прављење избора у ситуацији када бројни 

фактори морају бити уравнотежени. Она је најефектнија када постоји неколико добрих алтернатива и 
бројни фактори које треба узети у обзир. 
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3.8. ПРОГРАМИРАЊЕ 
 
 
Сврха програмирања је да се припреми одговарајућа фаза имплементације стратегије, у смислу 

људских, техничких и финансијских инпута/ресурса за имплементацију пројеката. Програмирање се 
састоји од три главна корака. 

 
Корак 1 у програмирању 
 
❑ Груписање изабраних главних пројеката у међусобно снажно повезане програме и  под 

програме. 
Груписање је засновано на три главна принципа. 
 
Условљеност -значи да је један пројект предуслов за имплементацију другог пројекта односно 

других пројеката, или да креира основу/оквир/систем/структуру за имплементацију другог пројекта 
односно других пројеката. 

 
Комплементарност -значи да два или више пројеката заједнички доприносе остварењу 

стратешких циљева, док имплементација само једног од пројеката из групе ће тешко водити 
остварењу постављеног циља. 

 
Синергија - значи да ће два или више пројеката, када се имплементирају заједно, створити 

додатне ефекте, у односу на када би се било који од ових пројеката имплементирао засебно. Пројекти 
груписани на начин како је претходно описано формирају програме и под програме. 

 
Синергетске везе већином групишу пројекте у програме, док условљеност (предуслови) и ефекат 

комплементарности креирају јаче везе између пројеката и обично их групишу у под програме у 
оквиру програма. Ова ситуација се не сусреће увијек. Понекад, програми могу бити и без под 
програма. Како би се израдили свеобухватни програми и подпрограми, додатни пројекти могу бити 
идентификовани и у фази груписања пројеката. 

 

Корак 2 у програмирању 
 

 ❑ Дефинисање вриједности пројекта, времена потребног за имплементацију и имплементатора. 
 
Корак 3 у програмирању 
 
❑ Анализа потенцијалних финансијских извора и распоређеност финансијских инпута за  
 имплементацију пројеката у временском оквиру, као и потенцијалних имплементатора. 
❑ Распоређивање пројеката одговарајућим редослиједом (у временском оквиру) у оквиру  
 једног програма или подпрограма, логички и у зависности од доступних средстава, да би  
 се дефинисао прецизан план имплементације. 
❑ Припрема кратких описа програма/потпрограма и пројеката. 
 

Основни елементи потребни за овај корак су: 
 

❑ Професионални апсорбцијски капацитет за имплементацију (расположиви експерти); 

❑ Техничке могућности (објекти, земљиште, опрема.); 

❑ Доступни индикативни финансијски извори; 

❑ Условљеност (предуслови) и логички редосљед имплементације. 
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У закључку, оперативни план стратегије треба да се састоји од: 
 
❑ Програма с наведеним приоритетним циљевима и мјерама на које се тај програм односи; 

❑ Потпрограма у оквиру програма, са кратким описом: очекиваних резултата, временског  
 оквира за имплементацију, индикативних финансијских извора који су доступни те  
 одговорних институција и организација. 
❑ Пројеката у оквиру потпрограма са кратким описом (очекивани резултати, главне  
 активности, индикатори, вриједност и вријеме потребно за имплементацију).  
  
Реализацијом ова три корака у фази програмирања, припремљене су све потребне информације 

за дефинисање оперативног дијела стратегије. 
 

 
 

 СЛИКА 3.8.1. Приказ шеме методологије приступа изради стратегије 
 
 
3.9. СТРУКТУРА И САДРЖАЈ 
 
Структура стратешког документа треба да буде јасна и лако читљива. Његово “тијело” састоји се 

од стратешког дијела (стратешки циљеви, конкретни приоритетни циљеви и мјере) те оперативног 
дијела - програмског документа са програмима и пројектима. 

 
Глава I: Увод 
❑ Мисија и принципи 

❑ Оквир (плански документ на вишем нивоу) 

❑ Актери у процесу 

❑ Методологија и поступак 

❑ Видљивост 
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Глава II: Основе и елементи развоја 
❑ Сажетак социо-економског прегледа (анализа релевантних података) 

❑ СВОТ матрица 

❑ Компаративне предности и стратешке оријентације 

❑ Друштвени и економски услови за стратегију развоја (стабло проблема, елементи 
 развоја, развојне институције) 
 
Глава III: Визија 
 
Глава IV: Стратегија 
❑ Стратешки циљеви 

❑ Конкретни циљеви (приоритетни циљеви) 

❑ Мјере 
 
Глава V: Оперативни план - програмски документ 
❑ Програми и пројекти 
 
Глава VI: Институционални оквир за провођење 
 
Глава VII: Систем и процес мониторинга 
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4. УПОРЕДНА СОЦИО – ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА  
    ДЕРВЕНТЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 
Територија Републике Српске налази се између 42°33' и 45°16' сјеверне географске ширине, те 

16°11 ' и 19°37' источне географске дужине. Захвата сјеверни и источни дио геопростора Босне и 
Харцеговине. Република Српска има површину од 25.053 квадратних километара или 49% територије 
Босне и Херцеговине на којој, према званичним процјенама из 2009. године, живи 1.435.179 
становника. 

 
Република Српска је смјештена на контакту двију великих природно-географских и друштвено-

економских регионалних цјелина - панонске и медитеранске. У саобраћајно-географском смислу 
овакав њен положај има посебан значај, јер је просјецају виталне комуникационе везе. То се 
првенствено односи на меридијански правац који међусобно повезаним ријечним долинама Босне и 
Неретве, пресјецајући динарски планински комплекс повезује средњоевропску и медитеранску 
макрорегију. Ништа мањег значаја није нити упоредни правац који повезује Републику Српску са 
централнобалканским и западноевропским простором. У том погледу је неопходно истаћи важност 
излаза Републике Српске на ријеку Саву којом се веже на европску ријечну саобраћајницу Рајна-
Мајна-Дунав. Дакле, простор Републике Српске представља спону Панонског и Јадранског базена, с 
једне стране и западне Европе и централног Балкана, с друге стране. 

 
Укупна дужина границе Републике Српске износи око 2170 километара, од чега се 1080 

километара односи на разграничење са Федерацијом Босне и Херцеговине. Ако би територија 
Републике Српске, са површином коју има, била у облику круга, укупна дужина њених граница би 
онда износила свега 561 километара. То значи да је коефицијент разуђености границе 3,6 што је 
ријеткост у свијету. 

 
Природне одлике Републике Српске су веома сложене, што је резултат њене припадности 

различитим природногеографским цјелинама и њиховој геоморфолошкој еволуцији. 
 
У геоморфолошком изгледу на простору Републике Српске се смјењују различити облици. У 

сјеверном перипанонском дијелу брежуљкасти терени изграђени од кенозојских наслага постепено се 
спуштају у равничарске просторе са алувијалним заравнима и ријечним терасама који уједно чини и 
најплоднији дио Републике Српске. На том простору издижу се само неколико усамљених планина - 
Козара, Просара, Мотајица (територија општине Дервента), Вучијак и Требовац, те крајњи 
сјевероисточни огранци Мајевице. Према југу равничарски простор преко брежуљкастог терена 
прелази у планинско подручје које заузима и највећи дио површине Републике Српске. 

 
У том смсилу, овим просторним планом дефинише се 6 мезорегионалних цјелина, и то: 
 
- Мезорегија Бања Лука; 
- Мезорегија Бијељина 
- Мезорегија Добој (у саставу поменуте регије је и општина Дервента) 
- Мезорегија Приједор 
- Мезорегија Источно Сарајево 
- Мезорегија Требиње 
 
Мезорегионални центри су Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, двојни мезорегионални 

центар Пале – агломерација Сарајево (Источна Илиџа), Лукавица и Требиње, док су субрегионални 
центри Градишка, Зворник, Мркоњић Град и Фоча. 
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 Табела 4.1. Графички приказ мезорегионалних и субрегионалних центара Републике Српске 
 
 
 
 
 
4.1. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске (у даљем тексту РХМЗ) је основан 

јула мјесеца 1992. године у Бањој Луци у циљу праћења стања атмосфере, хидросфере и Земље, 
заштите природних и радом створених материјалних добара, заштите човјека и животне средине од 
стихијског дјеловања неповољних атмосферских, хидролошких и сеизмолошких процеса, као и 
рационалног кориштења повољних временских услова и водних ресурса у свакодневном животу.  

  
У складу са прописима Свјетске метеоролошке организације (WМО), РХМЗ свакодневно за 

потребе бројних корисника (министарстава, привредних субјеката, медија, јавности и других 
субјеката) објављује метеоролошке билтене, тј. извјештаје који садрже преглед и прогнозу 
метеоролошких услова (3 пута дневно), хидролошке, сеизмолошке и еколошке билтене. Такође, 
континуирано се објављују редовни мјесечни, сезонски и годишњи билтени. У случају ванредних 
околности (атмосферски поремећаји, поплаве, земљотреси, повећана загађеност ваздуха, итд.) РХМЗ 
објављује и вaнредне билтене.  
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Кроз своју мрежу метеоролошких и хидролошких станица широм Републике Српске, РХМЗ 

врши мониторинг стања атмосфере, стања вода и квалитета ваздуха. Такође, посредством мреже 
дигиталних сеизмолошких станица, обавља се регистрација и пренос, а затим и комплетна анализа 
потреса.  

  
Републички хидрометеоролошки завод је заједно са Федералним хидрометеоролошким заводом 

номинован за Национални референтни центар за квалитет вода и ваздуха у Босни и Херцеговини. 
Кроз пројекат РАНСМО (Развој националног система за мониторинг околине) у 2005. години, РХМЗ 
је преузео обавезе прикупљања података везаних за квалитет воде и ваздуха, похрањивање свих 
података у централну базу података, обраду и слање у међународну размјену и Европску мрежу 
(ЕI.net). 

 
 
 
4.2. СТАНОВНИШТВО 
 
 
 
Очекиване промјене у природном прираштају становништва заснивају се на екстраполарним 

тенденцијама које указују на стагнацију рађања и смртности. Анализа виталне статистике за 2000. 
год. указује да 88,9% општина Републике Српске има негативан или низак природни прираштај већи 
од 5‰. Компарације ради, негативан природни прираштај 1996.год. имало је 47 % општина 
Републике Српске. Негативан тренд природног раста могуће је зауставити активним мјерама 
демографске политике, при чему би повратак избјеглог и расељеног становништва могао да помогне. 

 
Неповољне тендениције у редистрибуцији и успостављању просторно –демографске 

поларизације одражавају се на поремаћајима у демографским структурама, али и на јачању процеса 
укупног старења становништва, посебно у руралним срединама. Ове тенденције изражавају и све 
израженијом поларизацијом у репродукцији становништва у којој примат преузимају урбане средине.  

 
Са трендном ниског и негативног природног прираштаја који има и непосредан утјецај на 

урбани процес старења популације, доводи се у питање даљи раст становништва Републике Српске. 
Драматично стање стопе природног прираштаја становништва у Републици Српској угрожава 

просту репродукцију. Посљедице су могуће у свим сферама друштвеног живота и положаја 
Републике Српске у односу на њено оркужење. Наведени демографски показатељи упозоравају на 
хитност рјешавању ових проблема. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.2.1. Упоредна табела стања наталитета Репбулике Српске и општине Дервента 
 
 
 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 10.362 241 
2007. 10.149 243 
2009. 10.635 261 
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 Табела 4.2.2. Упоредна табела стања морталитета Републике Српске и општине Дервента 

 
 
Наредна табела показује однос новосклопљених бракова између Републике Српске и општине 

Дервента за 2005., 2007. и 2009. годину. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.2.3. Упоредна табела стања новоформираних бракова  
Републике Српске и општине Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.2.4. Упоредна табела стања растављених бракова Републике Српске и општине Дервента 
 
 
Миграциона кретања становништва Републике Српске предпостављају досадашње трендове 

слабијег интезитета који за посљедицу имају негативан миграциони салдо. Такође и унутрашње 
миграције на релацији село-град губиће на интезитету, па се посматрано у цјелини не очекују 
значајније промјене укупног броја становништва Републике Српске изазване разним облицима 
миграције. 

 
Негативни трендови у просторном размјештају становништва Републике Српске, праћени 

ниским и негативним природним прираштајем уопште дјелују ограничавајуће на остварењу циљева 
друштвено – економског развоја. 

 
На табелама (доле) су представљена миграциона кретања у међусобном односу Републике 

Српске и општине Дервента за период 2007., 2008. и 2009. годину. 
 
 
 
 
 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 13.802   311 
2007. 14.146 275 
2009. 13.775 323 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 6.810 142 
2007. 7.093 181 
2009. 6.131   147 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 721      30 
2007. 596                     8 
2009. 455 25 
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Табела 4.2.5. Упоредна табела стања миграционих кретања општине Дервента у односу према  

Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту за 2007. годину.  
 

 
Табела 4.2.6. Упоредна табела стања миграционих кретања општине Дервента у односу према  

Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту за 2008. годину. 
 
 

 
Табела 4.2.7. Упоредна табела стања миграционих кретања општине Дервента у односу према  

Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту за 2009. годину. 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.2.8. Пројекција броја становника у односу Републике Српске и Дервенте  за период  
2005.-2015.(Становништво у земљи – процјена Урбанистичког завода Републике Српске) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.2.9. Пројекција броја становника у односу Републике Српске и Дервенте  
за период 1996., 2001., 2006., 2011., и 2015. (укупно становништва) 

 
 
 
 
 

 ДОСЕЉЕНИ У 2007. ГОД. ОДСЕЉЕНИ У 2007. ГОД. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 101 175 

ФБИХ 50 72                         
БРЧКО ДИСТРИКТ 5 5 

 ДОСЕЉЕНИ У 2008. ГОД. ОДСЕЉЕНИ У 2008. ГОД. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 111 162 

ФБИХ 68 44                         
БРЧКО ДИСТРИКТ 9 2 

 ДОСЕЉЕНИ У 2009. ГОД. ОДСЕЉЕНИ У 2009. ГОД. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 90   155 

ФБИХ 44 43                           
БРЧКО ДИСТРИКТ % 4 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 1.317.369 32.000 
2015. 1.399.625 33.971 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
1996. 1.355.885 37.140 
2001. 1.449.477 42.006 
2006. 1.487.767 42.248 
2011. 1.525.612 44.418 
2015. 1.553.187 45.273 
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4.3. ЕНЕРГЕТИКА 
 
 
Енергетски сектор Републике Српске обухвата производњу, пренос и дистрибуцију електричне 

енергије, производњу угља, као енергетске сировине, производњу индустријских, односно техничких 
гасова, прераду нафте и производњу деривата нафте и транспорт и дистрибуцију гаса. 

 
У производњи електричне енергије у Републици Српској доминира хидроенергија са око 55 % 

укупне производње струје. Осталих 45 % отпада на термоелектране. 
 
Специфична потрошња електричне енергије по становнику у Републици Српској износи око 

2.000 kWh годишње што је вишеструко ниже од просјека земаља Европске уније. Република Српска 
сада задовољава своје потребе за струјом и има мање количине за извоз. 

 
Постојећа рафинерија нафте у Броду и уља у Модричи значајни су прије свега због тога што 

задовољавају потребе Републике Српске за нафтним дериватима и моторним уљима, чега има и за 
извоз. Уколико би се успјело да се транзитни нафтовод од Констанце преко Панчева спусти јужно од 
Саве, кроз посавски дио Републике Српске, могао би се очекивати значајан раст капацитета ове 
рафинерије, која би се нашла на путу експанзије руске енергетске политике. 

 
Гасификацију Републике Српске која је у току, треба максимално убрзати, јер је ријеч о 

сразмјерно јефтином и еколошки повољном енергенту. Република Српска као конзумно подручје 
треба да буде повезана са подручјима Република Србије и Хрватске. 

Предвиђене вриједности инвестиција у енергетски сектор Републике Српске до 2030. године 
износиће 11,5 милијарди КМ, потврђено је Стратегијом развоја енергетике РС. Динамика улагања, 
која је наведена у стратегији, предвиђа највеће активности до 2015. године, односно инвестирање 
скоро шест милијарди КМ, да би у наредним петогодишњим фазама улагања била смањивана, 
закључно до 2030. године. Увођење таксе за потрошаче струје у РС, али и одређене произвођаче 
електричне енергије, у сврху подстицаја изградње објеката и кориштења обновљивих извора 
енергије. 

Република Српска, као и остале земље регије, нема прорачунских средстава за потицај 
обновљивих извора енергије нити ће се та средства појавити у догледно вријеме. То значи да би се та 
средства, као и другдје, прикупљала од купаца енергије или оних који емисијама гасова утичу на 
околиш. 

 
У периоду који слиједи очекује се сразмјерно брза експанзија енергетског сектора уз 

истовремено остваривање првих покушаја у коришћењу алтернативних енергија – геотермалне, 
соларне енергије, енергије вјетра, биомасе и друго. 

 
 
  
4.4. ПОЉОПРИВРЕДА 
 
 
Основу пољопирвредне производње у Републици Српској чини производња сељака на малом 

пољопривредном посједу који се састоји од више малих парцела. Што је најгоре, земљиште се и даље 
дијели и уситњава механизмима насљеђивања али и другачије. До недавно снажан фактор 
укрупњивања сеоског посједа било је постојање земљишног максимума, а од када је земљишни 
максимум укинут нису креиране никакве мјере за стимулисање повећања посједа сељака. 
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Село у Републици Српској, односно становници села у Републици Српској нису довољно 
организовани, задругарство скоро да не постоји, слаба је повезаност примарне производње и прераде, 
слаба је веза између пољопривредне производње и финансијских институција, односно не постоје 
линије квалитетног финансирања пољопривредне производње које би биле примјерене карактеру те 
производње, односно производним циклусима у пољопривреди.  

 
Република Српска би могла да организује знатан извоз поврћа, воћа, а нарочито шљиве и 

производа на бази грожђа, прије свега вина. Исто тако, Република Српска би могла значајно да 
повећа тов говеда и оваца, да повећа производњу рибе и производње на бази пчеларења. 

 
Када је ријеч о прехрамбеној индустрији њу прије свега карактерише велика уситњеност 

произвођачких капацитета. Друга карактеристика прехрамбене индустрије Републике Српске је 
изразито неповољна дистрибуција капацитета у простору. Тако су на примјер, млинска и пекарска 
индустрија, те индустрија млијека предимензиониране у сјеверном дијелу Републике Српске, а 
недовољно развијене у источним дијеловима Републике Српске. 

 
 

 
Табела 4.4.1. Производња ратарских култура у тонама на подручју општине Дервента 

 
 

 
Табела 4.4.2. Производња воћарских култура у тонама на подручју општине Дервента 

 
 

 
 Табела 4.4.3. Ораничне површине према начину кориштењу у међусобном односу  

Републике  Српске и општине Дервента за 2005., 2006. и 2009. годину 
 
 
 
 
 
 
 

ГОД. ПШЕНИЦА КУКУРУЗ ЈЕЧАМ 
2005. 6.790                      22.500 750 
2007. 9.275                      20.840 2.091 
2009. 8.825 30.758 2.080 

ГОД. ЈАБУКА ШЉИВА КРУШКА 
2005. 560                        1.800 120 
2007. 420                      1.530 120 
2009. 700 2.890 160 

 2005. 2007. 2009. 
ОРАНИЦЕ И 
БАШТЕ 

593.036  РС                 595.708 РС 584.406 РС 
   29.977 Дервента          29.973 Дервента         29.961 Дервента   

ЗАСИЈАНО 345.530  РС                 351.586 РС                 323.362 РС                 
     9.181 Дервента          13.135 Дервента         12.676 Дервента       

НЕОБРАЂЕНО 247.022  РС                 243.777 РС                 260.588 РС                 
   20.796 Дервента          16.838 Дервента         17.285 Дервента       
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4.5. ШУМАРСТВО 
 
 
Под шумама се налази око половина територије Републике Српске. Упркос томе, површине под 

шумама треба повећавати на три основна начина – пошумљавање голети углавном у источној 
Херцеговини, подизањем шумских засада у оквиру комплекса антиерозивних радова и 
пошумљавањем пољопривредног земљишта које је настало крчењем шума, чиме би се земљишта 
ниске плодности претворила у шумска земљишта високе продуктивности. 

 
Шумска подручја Републике Српске неједнако су отворена, односно веома су неједнако 

приведена експлоатацији. Расположиви годишњи прираст дрвне масе процјењује се на 6.350.000 m³, 
ефективна сјеча процјењује се на 4.500.000 m³ 

 
Према расположивим подацима извоз трупаца достиже 21 % укупне вриједности извоза дрвета, а 

резана грађа чак 70 %. Капацитет инсталираних пилана двоструко превазилази обим планиране сјече 
итд. 

ЗА 2009. ГОДИНУ 

РЕПУБЛИКА 
СРПСКА 

1.034.447 

ДЕРВЕНТА 12.619 
 

Табела 4.5.1. Приказ шумске површине у хектарима у међусобном односу  
Републике Српске  и општине Дервента за 2009. год. 

 
 
 
4.6. ИНДУСТРИЈА 
 
 
Под појмом индустрије у Републици Српској се подразумјева металургија, прерада метала, 

електроиндустрија, хемијска, гумарска индустрија, индустрија неметала, текстилна, кожарска, 
графичка и тзв. намјенска индустрија. 

 
Индустрија је веома битна за развој Републике Српске уопште, а посебно за развој система 

градова и општинских центара, као и дијела ванградског простора када је ријеч о сировинским 
локацијама. Индустријска производња подразумијева виши и највиши степен прераде сировина што 
значи веће запошљавање, већи приход по основу производње вредније робе, бржи развој и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.6.1. Однос броја правних субјеката Републике Српске и општине Дервента  
за период 2005., 2007. и 2009. год. 

 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 17.653 317 
2007. 20.453 376 
2009. 22.993 422 



Страна 28 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Табела 4.6.2. Однос броја правних субјеката према облику организовања Републике Српске  

и општине Дервента а период 2005., 2007. и 2009. год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.6.3. Упоредни приказ просјечних бруто плата Републике Српске и  
општине Дервента изражено у КМ. 

 

 
 Табела 4.6.4. Упоредни приказ просјечних нето плата Републике Српске  

и општине Дервента изражено у КМ. 

ОБЛИК ПРАВНОГ 
ОРГАНИЗОВАЊА 

РЕПУБЛИКА 
СРПСКА 

ДЕРВЕНТА 

ЈАВНА ПРЕДУЗУЋА 200 2 
АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА 2.242 40 

ДОО 13.871 247 
КОМАНДИТНА ДРУШТВА 1 - 

ОРТАЧКА ДРУШТВА 175 2 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ИНВАЛИДА 
1 - 

ПОСЛОВНА УДРУЖЕЊА 24 - 
ОПШТЕ ЗАДРУГЕ 155 3 

СПЕЦИЈАЛНЕ ЗАДРУГЕ 234 9 
ЗАДРУЖНИ САВЕЗИ 5 - 

ФОНДОВИ 20 - 
ДР.ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 20 - 

УСТАНОВЕ 767 15 
ТИЈЕЛА ЗАКОНОДАВНЕ И 

ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ 
446 24 

СУДСКИ И ПРАВ.ОРГАНИ 58 2 
УДРУЖЕЊА 4.514 70 
ФОНДАЦИЈЕ 36 1 

ВЈЕРСКЕ ОРГ.И ЗАЈЕДНИЦЕ 108 6 
СТРАНЕ НВО 21 1 

ПРЕДСТАВНИЦИ СТРАНИХ ЛИЦА 32 - 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА 30 1 

УКУПНО 22.993 422 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА 
(у КМ) 

ДЕРВЕНТА 
(у КМ) 

2005. 707 601 
2006. 793    677 
2007. 875 733 
2008. 1.132     800 
2009. 1.204   857 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА (у КМ) ДЕРВЕНТА (у КМ) 
2005. 465 396 
2006. 521 455 
2007. 585 493 
2008. 755 541 
2009. 788 569 
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Табела 4.6.5. Упоредни приказ броја запослених са разврставањем према полу  

у међусобном односу Републике Српске и општине Дервента  
 
 
 
 
4.6.1. ТРГОВИНА 
 
 
 
У досадашњем развоју трговина је била сектор који се најспонтаније развија, односно сектор 

који је најмање контролисан и усмјераван када је ријеч о просторној дистрибуцији трговинских 
капацитета. Сада у Републици Српској постоји велики број трговинских предузећа са изразито 
неравномјерним распоредом по територији Републике Српске.  

 
Из аспекта планирања и развоја трговине веома је битно да се постигне што равномјернија 

покривеност територије Републике Српске капацитетима трговине на велико, магацинима, 
складиштима и сл. Капацитети ових објеката треба да задовоље и то на дужи рок потребе 
гравитирајуће популације чиме би се остварио у основи, концепт снабдјевачке трговине, тек послије 
тога треба размишљати о развоју трговине на принципима конкуренције. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 4.6.1.1. Упоредни приказ промета робе на мало за Републику Српску и  
 општину Дервента (у 000 марака)  

 
 
4.6.2. ГРАЂЕВИНАРСТВО 
 
 
Територија Републике Српске у дужем периоду биће инвестиционо подручје када је ријеч о 

изградњи објеката разних врста и намјена. Тако нпр. на територији Републике Српске налази се око 
пет стотина хиљада стамбених јединица, претежно кућа за индивидуално становање. Рачунајући да је 
вијек трајања ових објеката 100 година, годишње би требало замијенити најмање 5.000 објеката, а 
рачунајући морално застаријевање објеката, објекте оштећене у рату и др., тај број је много већи. 

 
 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 242.624  (139.682 M) (102.942 Ж) 4.680 (2.554 M) (2.126 Ж) 
2006. 248.139  (143.514 M) (104.625 Ж)      5.150 (2.852 M) (2.298 Ж) 
2007. 258.236  (149.201 M) (109.035 Ж)      5.991 (3.308 M) (2.683 Ж) 
2008. 259.205  (150.569 M) (108.636 Ж)      6.178 (3.444 M) (2.734 Ж) 
2009. 258.634  (148.713 M) (109.921 Ж)      6.159 (3.339 M) (2.820 Ж) 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 2005. 2.233.103 44.604 2007. 3.017.867 79.339 2009. 2.392.976 72.945 
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Као млада политичка територија чији се простор формира и реструктурира, Република Српска ће 
у дужем времену имати потребу за изградњом свих врста пословних простора и свих врста 
инфраструктура, што је објективно велика шанса за развој грађевинарства. 

 
Сада на територији Републике Српске има много регистрованих привредних субјеката у области 

грађевинарства. У периоду плана очекује се укрупњавање грађевинских предузећа. 
 
 

 
 

 Табела 4.6.2.1. Упоредни приказ вриједности извршених радова према врсти грађевинских објеката 
за Републику Српску и општину Дервента  (у 000 КМ) 

 
 
 
4.6.3. САОБРАЋАЈ 
 
 
 
Друмски саобраћај - Очекивани убрзани развој путне привреде у Републици Српској који 

подразумијева побољшање и развој свих фрагмената мреже путева биће основа за убрзан и стабилан 
развој путне привреде у наредном периоду. Када је ријеч о предузећима за превоз путника треба 
очекивати развој који ће водити ка смањену броја превозника, односно укрупњавању предузећа за 
превоз путника. Очекује се подизање квалитета свих облика понуде у области превоза путника. 

 
Што се тиче предузећа за градски и приградски превоз треба очекивати убрзанији развој ових 

предузећа, нарочито у градовима који су доживјели интензиван територијални и популациони развој. 
У превозу робе такође треба очекивати смањење броја превозника, тј. укрупњивање капацитета као и 
специјализација у области транспортног рада. 

 
Жељезнички саобраћај - Жељезница је веома страдала у грађанском рату, али се сада 

стабилизује и стално повећава обим рада. Очекује се још већа модернизација, подизање нивоа 
постојећих услуга и даљи стабилан развој. Очекује се релативно повећање улоге жељезнице у 
транспорту робе. 

 
Ријечни саобраћај - Очекује се стално повећање значаја ријечног саобраћаја у укупном 

саобраћају у Републици Српској. Очекује се формирање флоте поред оних капацитета који сада 
служе само за експлоатацију пијеска и шљунка. Очекује се убрзан развој лучких предузећа, прије 
свега Шамца, као и Градишке, Брода и Раче. 

 
Нафтни терминал у Броду дијелиће судбину рафинерије и транзитног нафтовода од Констанце 

до Крка. 
 
 

 2005. 2007. 2009. 
СТАМБЕНЕ 
ЗГРАДЕ 

127.416  РС                 190.953 РС 190.953 РС 
     1.411 Дервента            1.155 Дервента               705 Дервента   

НЕСТАМБЕНЕ 
ЗГРАДЕ 

211.281  РС                 204.652 РС                  233.803 РС                  
    1.294  Дервента            1.075 Дервента               586 Дервента             

ОБЈЕКТИ   
НИСКОГРАДЊЕ 

259.278  РС                 362.981 РС                  236.790 РС                  
2.508 Дервента       6.541 Дервента            6.399 Дервента            
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4.7. ТУРИЗАМ 
 
 
Туристичка понуда Републике Српске заснива се на разноликости њене природе и културног 

насљеђа. Прилагођена је свим оним туристима, који имају високе захтјеве у погледу квалитете и 
јединствености природних и антропогених атракција, а који су спремни „зажмирити на једно око“ 
када је ријеч о самој туристичкој инфраструктури. Активан одмор, гостољубивост локалног 
становништва, те здрава храна припремљена на традиционалне начине - само су неки од фактора који 
чине да сви они који посјете овај дио фасцинантног Балкана поново дођу и открију неке нове чари.  

 
Неке од најзначајнијих туристичких атракција Републике Српске су свакако: Национални парк 

„Сутјеска“, Кањон ријеке Таре, општина Требиње, град Бања Лука, Вишегардска ћуприја, Перућац у 
НП „Сутјеска“, Водени Ћиро на Лиму и Дрини, рафтинг на Врбасу и Тари, скијање на Јахорини, 
мушичарење на Пливи итд. 

 
Туризам има све значајнију улогу у укупној економији РС, али његов даљњи раст зависи како од 

координираног и планског развоја, тако и од способности прилагођавања туристичког производа 
савременим тржишним трендовима.  

 
Туризам је, попут осталих привредних грана, претрпио значајне штете током рата у БиХ, које 

још увијек нарушавају несметано обављање ове дјелатности. Штете нанесене туризму су можда и 
највеће, будући да туристичка дјелатност у многоме зависи од стабилности и имиџа земље у цјелини.  

 
Стога, неопходно је доношење дугорочне стратегије развоја, чији би циљ био правилно 

усмјеравање улагања. Стратешко планирање би требало да буде заједнички подухват јавног и 
приватног сектора, а ревитализацији туристичке привреде требало би се приступити плански, етапно 
и координирано, како се не би даље уништавали крхки и већ ратом оштећени ресурси.  

Будући да се развој туризма у Републици Српској одвија стихијски и без јасних визија, 
дугорочна стратегија развоја туризма допринијела би да се: истражи стање и структура постојећих 
туристичких капацитета, те на основу тога одреде приоритетна улагања, као и туристичке 
дестинације које ће бити носиоци развоја. осмисли и планира развој свих облика туризма, са 
акцентом на специфичне облике за које имамо компаративне предности (нпр. екотуризам, културни 
туризам). 

 
Међутим, да би се то реализовало и коначно обезбиједила планирана средства за плански развој 

туризма, било би упутно и на нивоу ентитета туризам прогласити за стратешку грану привреде, како 
су то већ урадила дугорочна стратегија БиХ те већина земаља у окружењу.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 4.7.1. Упоредни приказ промета у угоститељству Републике Српске  
и општине Дервента  (изражено у КМ)  

 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА 
(у КМ) 

ДЕРВЕНТА 
(у КМ) 

2005. 50.224.156 402.109 
2007. 77.341.480                560.312 
2009. 103.334.702 1.350.862 
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 Табела 4.7.2. Упоредни приказ остварених туристичких долазака  
у Републику Српску и  општину Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.7.3. Упоредни приказ остварених туристичких ноћења  
у Републику Српску и  општину Дервента 

 
 
Република Српска има јасно дефинисане туристичке зоне: 
 
- Козарско-поунска зона; 
- Горњо-санско-пливска зона; 
- Врбаско-мотајичка зона (територија општине Дервента припада наведеној зони); 
- Кнежевско-борјанска зона; 
- Подринска зона; 
- Јахоринско-романијска зона; 
- Маглићко-зеленгорско-трескавичка зона; 
- Херцеговачка зона (требињско-билећко-невесињска зона) 
 
 
4.8. ОБРАЗОВАЊЕ 
 
 
Предшколским установама обухваћени су дјечији вртићи, основне школе и друге установе које 

су на дан 1. октобра имале неки од организованих облика предшколског васпитања и образовања.  
Статистичком активношћу основног образовања обухваћена је свака редовна основна школа 

(централна-матична и самостална), као и подручна одјељења која су просторно измјештена од 
матичне/централне школе.  

 
Од школске 2003./2004. године у Републици Српској основно образовање траје девет година. У 

први разред уписују се дјеца која до 1. септембра у текућој години навршавају шест година. Ученици 
који су на крају школске 2002./2003. године завршили разреде од I–VII уписују се на почетку 
школске 2003./2004. године од III до IX разреда (Упутство министра просвјете и културе Републике 
Српске за прелазак на деветогодишње основно образовање од 7.3.2003. године).  

 
Паралелно са стицањем основног образовања и васпитања може се стицати и умјетничко 

образовање и васпитање (музичко, балетско и сл.) под условима и на начин прописан Законом о 
основном образовању и васпитању Републике Српске. Ниже музичко и балетско образовање и 
васпитање ученици стичу уз обавезно основно школовање.  

 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 150.526 1.060 
2007. 222.729                   792 
2009. 226.957   1.603 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 397.976 2.524 
2007. 561.995                   1.846 
2009. 564.091 2.949 
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Статистичком активношћу средњег образовања обухваћене су све редовне јавне и приватне 
средње школе. Дјелатност средњег образовања обухвата различите врсте и облике образовања којим 
се након завршене основне школе стичу знања и способности потребни за рад у струци и за даље 
образовање појединца. У зависности од врсте наставног плана и програма средња школа може бити 
основана као: гимназија, умјетничка школа, стручна техничка школа, стручна школа, вјерска школа, 
школа за ученике са посебним потребама и школа за образовање одраслих. Од школске 2004./2005. 
године средње образовање се реализује по новим називима струка.  

 
Подаци о ванредним ученицима средњих школа прате се на крају школске године и укључени су 

у укупан број ученика средњих школа који су завршили школу. У оквиру основног и средњег 
образовања обухваћене су школе, одјељења, ученици и наставно особље редовних основних и 
средњих школа и школа за дјецу са посебним образовним потребама.  

 
Статистичком активношћу високог образовања обухваћене су све високошколске установе, јавне 

и приватне, те сви студенти, редовни и ванредни, као и студенти који студирају путем образовања на 
даљину. Овом активношћу, обухваћени су и студенти који обнављају упис као и сви студенти који су 
дипломирали на некој од виших школа, факултета или академија, у току календарске године. Од 
школске 2008./2009. године, у укупан број студената укључени су и студенти који имају статус 
апсолвента.  

 
Подаци за школске године 1997./1998. до 2003./2004. године, приказани су у складу са тада 

важећим законима, Закон о вишој школи (Службени гласник Републике Српске бр. 13/94) и Закон о 
универзитету (Службени гласник бр. 12/93). Подаци од школске 2006./2007. године приказују се 
према новом Закону о високом образовању (Службени гласник бр. 85/06 и 30/07). Према новом 
Закону о високом образовању, образовање у Републици Српској се спроводи према начелима 
Болоњске декларације. Одредбе овог закона не односе се на вјерске високошколске установе, као ни 
на Високу школу унутрашњих послова, које могу бити у саставу универзитета што се регулише 
посебним уговором.  

 
 
 
 
 
 
 

Табела 4.8.1. Упоредни приказ уписаних студената у односу  
на Републику Српску и општину Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.8.2. Упоредни приказ дипломираних студената у односу на укупан број  
у  Републици Српској и са подручја општине Дервента 

 
 
 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2004./2005. 24.528 350 
2006./2007. 32.969                    468 
2008./2009. 41.246 495 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 2.186 21 
2007. 4.301                     38 
2009. 6.931   86 
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4.9. ЗДРАВСТВО 
 
 
 
Систем здравствених установа формира се на територији Републике Српске као аутономан 

систем послије стварања два ентитета у Босни и Херцеговини. Основу система здравствене заштите у 
Републици Српској чине два клиничка центра – у Бањој Луци који се налази у изградњи и у 
Источном Сарајеву који се реконструише. 

 
Дио система републичког значаја су опште болнице у Бијељини, Градишци, Добоју, Зворнику, 

Касиндолу, Невесињу, Приједору, Требињу и Фочи; специјализоване болнице − заводи у Бањој Луци, 
Гаревцу (Јакеш) и Сокоцу; Институт за заштиту здравља у Бањој Луци са регионалним заводима и 
Институт за физикалну медицину и рехабилитацију у Мљечаници код Козарске Дубице. 

 
Најнижи ниво специјалистичке заштите су општински домови здравља, то је 

најраспрострањенији и грађанима најдоступнији ниво специјалистичких служби. У основи, систем 
институција здравства у Републици Српској је формиран. Територија је добро покривена 
здравственим установама, од нивоа дома здравља, па навише 

 
Реформа здравства Републике Српске која је у току подразумијева формирање система 

породичне медицине, што значи максималну покривеност територије Републике Српске, односно 
максималну доступност овог облика здравствене заштите. Основу концепта чини један тим 
стручњака породичне медицине кога сачине један љекар и два медицинска техничара који брину о 
здрављу 1.500 до 2.500 грађана.  

 
Четири до десет тимова брину о здрављу максимално 25.000 становника и ослоњени су на 

територијално надлежни дом здравља. У току је изградња инфраструктуре за функционисање овог 
система породичне медицинске заштите, тј. изградња и формирање амбуланти са потребном 
опремом. На територији Републике Српске требало би да ради око 750 тимова породичне медицине 

 
 
 
 
4.10. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 
Природна патологија становништва Републике Српске битно је измијењена током рата у Босни и 

Херцеговини, појавом већег броја инвалида и других лица којима је потребна социјална помоћ. 
 
Република Српска је у основи већ формирала свој институционални систем заштите кога чине 

сљедеће институције: домови за дјецу и омладину у Бањој Луци и Кисељаку код Зворника, домови за 
дјецу и омладину ометену у развоју у Чиркин Пољу код Приједора и Вишеграду, Дом за тјелесно 
инвалидну дјецу и омладину са очуваним менталним способностима у Дервенти, домови за 
пензионере и стара лица у Бањој Луци, Лукавици, Приједору и Требињу, Дом за одрасла инвалидна 
лица у Бањој Луци, Завод за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица у 
Доњим Младицама у општини Источна Илиџа. 
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У времену које слиједи, функција социјалне заштите спуштаће се све више на локални ниво, 
нарочито када је ријеч о већим градовима и јачим општинама.  

 
Тако се предвиђа изградња домова за старе у Бањој Луци, Бијељини и Дервенти које би 

финансирала локална самоуправа. Истовремено се планира и увођење система отворене заштите 
старих, као и формирање институција за заштиту дјеце и омладине ометене у развоју, које би биле 
ослоњене на регионалне центре идентификоване овим планом (Бијељина и Добој). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.10.1. Упоредни приказ малољетних лица корисника социјалне заштите  
Републике Српске и општине Дервента 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Табела 4.10.2. Упоредни приказ пунољетних лица корисника социјалне заштите  
Републике Српске и општине Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 73.597    658 
2007. 87.925                    740 
2009. 92.418 222 

ГОД. РЕПУБЛИКА СРПСКА ДЕРВЕНТА 
2005. 204.786   2.708 
2007. 219.388                   1.818 
2009. 248.132 377 
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5. УПОРЕДНА СОЦИО – ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА  
   ДЕРВЕНТЕ И ОКРУЖЕЊА (РЕГИЈА ДОБОЈ) 
 
 
5.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 
 
Регија Добој је једна од пет регија које сачињавају Републику Српску (осим Бања Луке, 

Бијељине, Источног Сарајева и Требиња). Простире се средишњим дијелом сјеверног дијела 
Републике Српске и Босне и Херцеговине, спајајући Панонски и Јадрански базен. 

  
Жељезничким и друмским саобраћајницама повезује средњу Европу и Медитеран, а изласком на 

ријеку Саву укључује се на европску ријечну саобраћајницу Рајна-Мајна-Дунав. 
 
Регију Добој сачињава осам општина: Дервента, Добој, Модрича, Вукосавље, Петрово, Брод, 

Теслић и Шамац. 
 
Државна граница БиХ са Републиком Хрватском на сјеверу регије и ентитетска граница са 

Федерацијом БиХ на истоку, југоистоку и југу, дају регији Добој одговарајући војностратешки значај. 
 
 
5.2. ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИЈЕ ДОБОЈ 
 
Природни потенцијали регије Добој су пољопривредно земљиште, шумски комплекси, хидро-

климатски услови и рудни и минерални ресурси. 
 
Пољопривредно земљиште, као примарни стратешки потенцијал, има различиту 

искоришћеност зависно од припадности појединим морфолошким цјелинама. По категоријама, 
највеће површине припадају ораницама и баштама, те пашњацима, ливадама и воћњацима. 
Пољопривредне површине су доминантна категорија земљишта - углавном више од 50%, максимално 
95%. Гаје се културе: пшеница, раж, јечам, овас, мрква, краставци, кукуруз, кромпир, пасуљ, купус и 
кељ, лук црни, парадајз, паприка, кукуруз за крму, сточна репа, мјешавина трава и махуњача, 
дјетелина, луцерка, грахорица, дуван, соја, те разне врсте воћа - јабуке, крушке, дуње, шљиве, 
брескве, ораси, трешње, вишње и кајсије. 

 
Шумски комплекс, као основно национално богатство, обухвата 38% укупне површине регије. 

Структуру земљишта, са аспекта шумског комплекса, чине високе шуме, изданачке шуме, необрасло 
шумско земљиште. Посљедња ратна догађања су негативно утицала на шуме претварајући их у 
шикаре и голети и захтијевају нове приступе у експлоатацији шумских површина, посебно значајних 
категорија високих шума у јужним дијеловима регије гдје својим квалитетом утичу на привредни 
развој подручја. 

 
Хидро-климатски услови регије су добри, чему осим повољне климе доприносе сливови ријека 

са малим годишњим протицајима. Водни потенцијал најрационалније се може искористити за 
наводњавање пољопривредних површина, водне акумулације и програме дугорочног снабдијевања 
питком водом. 

 
Рудни и минерални ресурси, условљени геолошком грађом појединих подручја регије Добој, 

могу се подијелити у неметалне минералне сировине и сировине за добијање грађевинских 
материјала, термалне и минералне воде и енергетске сировине. 
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5.3. ДРУШТВЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИЈЕ ДОБОЈ 
 
 
Становништво је примарни друштвени потенцијал регије Добој. Негативан аспект су стопа 

природног прираштаја становништва која врло је близу нули и води у правцу старења популације, те 
изражено миграционо кретање као посљедица посљедњих ратних догађања. 

 
Образовање, као потенцијал, квантитативно и квалитативно је на задовољавајућем нивоу и 

обезбјеђује одржање квалификационог нивоа регије. Постоје високе, више, средње и основне школе 
са око 30.000 ученика и студената. 

 
Запосленост се креће на нивоу од 22.000, са проблематиком од 24.000 незапослених. Годишњи 

ниво запошљавања износи око 3.000 новозапослених. 
 
Економски потенцијал је основа даљег развоја регије и обухвата привредно-административне 

центре, привредне капацитете и инфраструктурне системе. Код административне повезаности регије 
специфично је да се носиоци појединих регионалних функција налазе у разним општинама (управа 
јавних прихода, платни промет, фондови ПИО-а и здравства итд.). У привреди, најзначајније мјесто 
припада индустрији која представља главни сегмент у стратегији дугорочног друштвено-економског 
развоја. Податке по којима на подручју регије Добој дјелује око 1.500 предузећа (највећим дијелом у 
приватној својини) и око 5.000 занатлија и предузетника треба узимати са резервом јер је велики број 
„угашених“ пословних субјеката (предузећа, установа, организација, итд.) још увијек у званичним 
евиденцијама или нису у могућности извршавања својих законских обавеза.  

 
Најзначајније производње на регији Добој су: производња угља лигнита, производња деривата 

нафте, црна металургија, метало-прерађивачка дјелатност, машиноградња, производња електричних 
машина и апарата, производња базних хемијских производа, прерада хемијских производа, 
производња резане грађе, производња финалних производа од дрвета, производња текстилних 
производа, производња кожне обуће и галантерије и производња прехрамбених производа. Посебну 
пажњу у привредном живоу регије Добој заузима саобраћај. Град Добој је други највећи жељезнички 
чвор у бившој Југославији након Винковаца, (Република Хрватска) и раскрсница друмских 
саобраћајница југоисточне Европе. 

 
 
 
5.4. ПРИВРЕДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИЈЕ ДОБОЈ 
 
 
На подручју регије Добој егзистира преко 1.000 правних лица регистрованих за обављање 

привредних дјелатности, који се баве производним и услужним дјелатностима. 
 
Пољопривреда 
 
Иако регија Добој располаже врло респективним обрадивим пољопривредним површинама, 

пољопривреда је запостављена. Привредни субјекти који се баве овом дјелатношћу, организовани као 
пољоприврадна добра, пољопривредно-индустријски комбинати или земљорадничке задруге, имају 
све могућности да се баве производњом житарица свих врста, крмног биља, воћа и поврћа, те 
сточарском производњом. 

 
 
 



Страна 38 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

Један од најзначајних на регији је А.Д. Пољопривредник Дервента. Нажалост, фирме које се баве 
пољопривредом препуштене су пропадању. Иако је скоро потпуно замрла интензивна производња у 
свим секторима, запажа се постепено оживљавање земљорадничких задруга (које су у послијератном 
периоду скоро потпуно нестале). 

 
Пољопривредом се понајвише баве ситна пољопривредна домаћинства по селима, те још ситније 

окућнице радника који су принуђени да се баве пољопривредом како би подмирили своје потребе, а 
евентуалне вишкове пласирали на тржиште. Велики су потенцијали регије Добој са аспекта оваквог 
начина производње, ако би се радило организовано и пружила гаранција потенцијалним 
произвођачима да ће им производ бити откупљен. 

 
Годишње се засије око 44.000 хектара од чега само један промил припада државном сектору 

привређивања. Око 35.000 хектара обухвата засаде житарица (кукуруз 92%, остатак пшеница, зоб и 
јечам), а остатак засаде повртног, крмног и индустријског биља. 

 
Шумарство 
 
Обзиром да је преко 38% припадајуће површине покривено шумама, регија Добој сматра се 

шумовитом. Иако располаже са великим шумским комплексима, заступљеност високих шума није 
задовољавајућа. Експлоатацијом шума не могу се добити потребне количине дрвета које би, по 
врстама и квалитету, задовољиле потребе прерађивачких капацитета. Шумама Републике Српске 
газдује Јавно предузећа Српске шуме путем шумских газдинстава, а шумска газдинства су формирана 
на подручјима која су богата шумом. 

 
На регији Добој, шумска газдинства постоје у општинама и то: Шумско газдинство “Вучјак” 

Дервента, Шумско газдинство “Добој” Добој, Шумско газдинство “Озрен” Петрово и Шумско 
газдинство “Борја” Теслић, те Српске шуме – Центар за сјеменско-расадничку производњу Добој. 

 
Рударство 
 
Иако на регији постоји велики број налазишта угља, експлоатација се врши само на највећем 

налазишту лигнита у Станарима код Добоја од стране рудника лигнита у Станарима. Предратни 
капацитет рудника био је 600.000 тона годишње, а у послијератном периоду рудник је запуштен и 
ради са малим капацитетом. Компаративна предност рудника угља у Станарима је еколошки угаљ 
који се на овом подручју налази у огромним количинама. 

 
ЕФТ-Група Рудник лигнита Станари, регистрован за вађење и сепарацију угља, има добре 

изгледе за дугорочни самоодрживи развој. 
 
Водопривреда 
 
Водопривреда на регији Добој није развијена и фокусирана је на дио слива ријеке Босне и 

Укрине. Због недостатка средстава, нема иницијатива за уређивање ријечних корита и приобалног 
подручја, а неконтролисаном експлоатацијом шљунка врло озбиљно се нарушавају водотоци ових 
ријека које због тога често мијењају своје корито и угрожавају пољопривредно земљиште и околна 
насеља. У протеклом периоду, овом дјелатношћу се бавило водопривредно предузеће „Ушће Босне“ 
Шамац. 
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Вађење камена, шљунка и пијеска 
 
Камен, шљунак и пијесак су природни ресурси веома заступљени на регији Добој, посебно у 

општинама Петрово, Добој, Дервента и Теслић. На подручју општина Добој, Дервента и Теслић, 
камен се експлоатише и дроби у разним гранулацијама које се користе у грађевинарству и изградњи 
путева. Недалеко од Добоја је велико налазиште врло квалитетног кречњака од којег се добија креч 
изузетног квалитета, а због чега је изграђена творница креча са великим производним капацитетом. 

Нажалост, она је претрпјела велику ратну штету и још није активирана. Поред камена, на регији 
Добој је заступљена и врло интензивна експлоатација шљунка и пијеска из корита ријеке Босне. Овом 
дјелатношћу се баве Еуроградња Добој, те поједина грађевинска предузећа. 

 
 
Прехрамбена индустрија 
 
Иако регија Добој располаже великим потенцијалом за развој сировинске базе неопходне за 

прехрамбену индустрију, није дошло до развоја великих прерађивачких капацитета. Главни 
предратни капацитети за прераду воћа и поврћа и житарица, у послијератном периоду нису ушли у 
функцију и дошло је до застоја у развоју сировинске базе. Прерађивачки капацитети државног 
сектора привређивања су због неадекватног процеса приватизације доведени до потпуног пропадања. 

 
Истовремено, дошло је до развоја приватног сектора привређивања и изградње бројних ситних 

капацитета за производњу хљеба и пецива, за производњу сокова, те кланица и малих капацитета за 
прераду меса које се пласира преко властитих продајних објеката углавном на подручје регије Добој. 
Регија Добој, има веома добре услове за стварање сировинске базе и изградњу прерађивачких 
капацитета за производњу здраве хране. 

 
Конфекција, обућа и галантерија 
  
Због врло ниских инвестиционих улагања по радном мјесту, огромног притиска незапослених и 

хитне потребе ниховог запошљавања, на регији Добој дошло је до експанзије капацитета у овој 
дјелатности. Скоро у свакој општини изграђен је бар један производни капацитет из ове области. Сви 
производни капацитети су радно-интензивни и запошљавају велики број радника женског пола. 

 
Обзиром да су ти капацитети пребукирани, производи се морају извозити, а произвођачи се 

прилагођавају условима који владајуи на свјетским тржиштима. 
  
Прије рата, развијени су гиганти у кожарској и текстилној индустрији у Дервенти, Добоју, 

Шамцу, Броду, Модричи и Теслићу, али у посљедње вријеме, скоро сви ови капацитети су у фази 
пропадања, а неки су већ одавно престали са радом. Ипак, традиција у овим дјелатностима се 
наставља, јер се развијају нови значајни капацитети у приватној својини као што су дервентски 
капацитети: Санино Дервента, Амика Дервента, Баја компани Дервента. 

 
Прерада дрвета и производња намјештаја  
 
Ови капацитети су изванредно развијени и најзначајнији су извозници на регији Добој - Нова 

форма Шамац и Ентеријер Которско. Најзначајније предузеће из наведеног сектора у општини 
Дервента је „Дрвопрерада – Ђурић“ Дервента. Неки од капацитета прераде дрвета су тренутно у фази 
трансформације власништва - 28.јуни Модрча и Борја Теслић. Након рата, нагло су се развили 
капацитети ниске фазе прераде дрвета. 
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Графичка дјелатност 
 
На регији Добој, графичка дјелатност је прилично развијена, а највећим производно/услужним 

капацитетима располаже Графичар Добој. У свим општинама регије Добој заступљене су фирме и 
предузетници у графичкој дјелатности и чија понуда обухвата штампање књига, часописа, новина, 
каталога, те коричење штампаног материјала. 

 
На простору општине Дервента најзначајнији привредни представник у овој области је 

„Интерграф ДК – Дервента“. 
 
Производња деривата нафте и уља 
 
Најзначајнији и једини капацитети у Републици Српској и БиХ који се баве производњом и 

прерадом деривата нафте налазе се на регији Добој. То су Рафинерија нафте Брод која располаже 
најсавременијом опремом и технологијом, са спремним капацитетима за прераду 2.000.000 тона 
нафте годишње, и производи све врсте моторних бензина и базно уље које се даље прерађује у 
Рафинерији уља Модрича. (Процјене инвеститора су да са одређеним улагањима која су планирана, 
производња ће бити након модернизације постројења подигунута на 4,5 милиона тона нафте 
годишње). 

 
Осим тога, у Рафинерији нафте Брод производи се битумен и пропан-бутан гас као нуспроизвод. 

Због врло снажног нафтног политичког лобија у цјелокупној БиХ, који на све начине омета редован 
рад Рафинерије нафте Брод пуним капацитетом, у посљедње вријеме она ради само повремено.  

С времена на вријеме, Рафинерија нафте Брод прерађује по неколико десетина хиљада тона 
нафте, затим зауставља производни процес и чека до сљедеће пошиљке нафте што резултује низом 
негативних ефеката међу којима се истиче неопходност Рафинерије уља Модричи да тада увози базна 
уља. Производњом техничких гасова баве се Техногас Какмуж и Техногас-Добој В.Буковица. 

 
 
Производња и прерада хемијских производа од пластике 
 
На регији Добој лоцирани су значајни капацитети хемијске индустрије, од којих је са најдужом 

традицијом Дестилација Теслић која производи ретортни угаљ, разне киселине и друге производе на 
бази суве дестилације дрвета. У Хемији Модрича изграђени су капацитети за производњу средстава 
за заштиту метала и дрвета, помоћних средстава за обраду текстила и гуме и низа других хемијских 
производа. 

 
Хемопродукт Добој располаже капацитетима за производњу алуминијум-сулфата који се 

користи за пречишћавање питке воде, те за производњу производа на бази полиуретанских смјеса. 
Поред ових, на регији Добој развијени су врло значајни капацитети за прераду пластичних маса, од 
којих се већина бави производњом дуване амбалаже. 

 
 
Металопрерађивачка дјелатност 
 
Металопрерађивачка дјелатност је на регији Добој у предратном периоду била врло развијена и 

заступљена већинским процентом, са производним капацитетима у свим општинама.  
Предузећа матало-прераде нуде тржишту врло шаролик дијапазон производа, а међу њима 

најзначајнија су Унис - Фабрика цијеви Дервента. 
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Снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом 
 
Регија Добој не располаже капацитетима за интензивну производњу електричне енергије, али 

има врло значајне капацитете за квалитетан пренос и дистрибуцију електричне енергије до 
потрошача. Електродистрибуција се врши преко 110, 35 и 10 КW далековода укупне дужине од преко 
1800 км.  

 
Главни електродистрибутер је Електро-Добој Добој, који покрива цијелу регију у цјелости 

својим радним јединицама и квалитетном нисконапонском мрежом. Снабдијевање гасом још није 
обезбијеђено, али постоје наговјештаји о изградњи гасовода у блиској будућности. 

 
По питању снабдијевања водом, у свакој општини постоји посебна фирма и сва се проблематика 

рјешава на општинском нивоу. Регија Добој и шире окружење имају проблеме у снабдијевању 
становништва квалитетном водом за пиће, те је покренута активност на рјешавању овог проблема 
изградњом регионалног водовода са извориштима на локалитетима општине Теслић. 

 
Истакнути капацитети у овој дјелатности су Водовод Добој и Водовод-Осјечани Осјечани. 

Прогрес КП Добој, Градска топлана Добој и Рад КП Теслић. 
 
Грађевинарство и индустрија грађевинског материјала 
 
Грађевинарство на регији Добој има дугогодишњу традицију. Заступљене су све области, од 

пројектовања, преко класичне нискоградње и високоградње, до изградње мостова и тунела.  
Грађевинска дјелатност је у посљедње вријеме у великој експанзији и у свакој општини постоји 

више фирми регистрованих за ову дјелатност. 
 
Грађевински лидери из овог сектора су и дервентска предузећа ЕХТА-Р Дервента и Геокоп 

Дервента.  
 
Регија Добој располаже и са капацитетима за производњу грађевинских материјала као што су 

цигла, креч, пијесак, дробљени камен, бетон, бетонски елементи и друго. 
 
Стамбено-комуналне дјелатности 
 
У свим општинама регије Добој формиране су посебне фирме за одржавање стамбеног фонда, 

производњу и снабдијевање становништва водом и остале комуналне послове.  
 
На регији Добој једино град Добој има добро ријешено градско централно гријање, а Брод 

дјеломично - коришћењем капацитета индустријских топловодних постројења. 
 
Трговина 
 
Трговина је дјелатност са изразито великом експанзијом у посљедњих десетак година искључиво 

у приватном сектору привређивања. Државна трговинска предузећа нису се успјела прилагодити 
тржишној економији и у лаганом су пропадању на цијелој регији Добој. Од укупног броја фирми 
регистрованих на регији Добој, трговина обухвата преко 40% са запошљавањем око 15% од укупног 
броја запослених радника на регији Добој. 

 
Неке од најуспјешнијих трговинских фирми на регији Добој су и дервентске фирме: Гатарић доо 

Дервента, Фрукта траде доо Дервента, Интерпром доо Дервента, Нивекс д.о.о. Дервента. 
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Угоститељство и туризам 
 
Географска позиција, природни ресурси, културно-историјски споменици, етно-културна 

обиљежја и добра саобраћајна повезаност регије Добој са ближим и даљим окружењем чине 
квалитетне предуслове за развој ових дјелатности. 

  
У свим општинским центрима постоје мање или више квалитетни капацитети за смјештај 

гостију хотелског или мотелског типа 
 
Посебно мјесто припада здравственом туризму, а водећи је Здравствено-туристички центар 

„Бања Врућица“ Теслић који својим гостима пружа услуге на европском нивоу нудећи и рекреативне 
програме, конгресни туризам, одржавање ликовних колонија и саборе изворног народног 
стваралаштва, те организоване излете, планинарење, лов и риболов. Значајнији дервентски 
капацитети у угоститељству и туризму су хотел Бисер, мотел Бабино Брдо, мотел Двор, Спортско-
рекреативни центар Дервента, Спорстско-рекреативни центар Олимп. 
 

 
Саобраћај 
 
Геостратешки положај регије Добој, као највећи и кључни регионални потенцијал, имао је велик 

утицај на развој сваковрсног саобраћаја и пратеће инфраструктуре. Посебан значај има жељезнички 
саобраћај јер је град Добој, традиционално назван градом жељезничара, највећи жељезнички чвор у 
БиХ и други по величини жељезнички чвор у бившој СФР Југославији, веома важна раскрсница 
жељезничких путева који повезују Западну и Средњу са Југоисточном Европом. У Добоју је сједиште 
АД Жељезнице Републике Српске. 

 
Према Просторном плану Републике Српске предвиђена је изградња жељезничке пруге Брод – 

Модрича, која ће пролазити преко територије општине Дервента. 
 
Изградњом "Kоридора 5-Ц" који ће пролазити у близини општине и брзог пута Бањалука-Добој 

који ће пролазити кроз саму територију општине, регија Добој као и општина Дервента ће повећати 
своје учешће у саобраћајној структури Републике Српске и шире регије. 

 
Најзначајније фирме са територије регије, а које су из општине Дервенте које се баве прометом 

робе и путника су: СТП Дервента, Мандић комерц, Тадић транспорт. 
 
Банке и осигуравајућа друштва  
 
Регија Добој добро је покривена банкарским услугама преко филијала и експозитура великог 

броја банака, те услугама осигурања имовине и лица преко филијала или експозитура више 
осигуравајућих друштава. 

 
Нажалост, на регији Добој нема сједиштe ниједна банка нити осигуравајуће друштво. 
 
Агенција за економику Добој игра посебно значајну улогу у стручној подршци фирмама регије 

Добој са аспекта проблематике стечајног поступка и ликвидације 
 
Упоредном анализом општине Дервента, односно њених капацитета и ресурса са позицијом 

регије Добој, може се примјетити да су многи показатељи који се тичу економских прилика и 
уопште развоја по скоро свим елементимa на страни Дервенте. То се може видјети из тога што 
сви важнији сектори пословања добро стоје у паритетима са регијом али и са читавом Републиком.  
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То се прије свега односи на податак да дервентска привреда учествује са 54% укупног извоза 
регије Добој али и чињеницом да по анализама најјача индустрија регије је смјештена у Дервенти, 
мислећи при том на све капацитете (занатске радње, услужне дјелатности, МСП,). Такођер, се 
може констатовати да је Дервента постала привредни суб-регионални центар, а да није имала 
превише велику потпору, већ је сопственим капацитетима направила своје мјесто и позицију развоја 
у регији али и глобалном окружењу.  

 
Можемо констатовати да ће се позиција Дервенте и по Просторном плану Републике Српске 

од 2015. године наћи у много бољем положају, а самим тим добиће на значају и важности како 
Републичком пројекцијом за наредни период али и стварним напретком и залагањем које 
константно показује у свим видовима одрживог развоја и живота. Очекује се и то да се у Дервенти 
смјести и неколико државних институција на нивоу агенције, канцеларије или теренског одјељења 
јер се створила потреба али и услови за њихов сталан боравак и рад на подручју општине Дервента 
али и територија које гравитирају њој.  

 
У овом свјетлу се може окарактерисати и концепција инвестирања у Дервенту која је 

процјењена као повољна средина са модерном локалном управом. Из горе наведеног се може видјети 
да Дервента са Стратегијом развоја општине за период 2011. - 2016. наставља са константним 
просперитетом али и започиње преузимање лидерске улоге у регији,коју ће неминовно оправдати 
инплементацијом стратешких циљева и пројеката из своје Стратегије и свеобухватним 
синергијским дјеловањем са вишим инстанцама и партнерима,на задовољство и интерес свих.  
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6. СОЦИО – ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
    ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
6.1. ПОЗИЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
По својим природним карактеристикама и географском положају град Дервента, као и 

цјелокупан простор дервентске општине, припада макрорегионалној цјелини перипанонског простора 
(обода Панонске низије). Према регионализацији Републике Српске, општина Дервента припада 
мезорегији Добој, заузимајући централни дио те регије (СЗР), и гравитира Добоју као регионалном 
центру у управном, економском и културном погледу, а сам град Дервента има неке ознаке 
субрегионалног центра.  

 
Кроз сјеверни дио дервентске општине пролази 45. паралела. На основу тога можемо 

математичко-географски положај општине оцијенити изразито повољним јер је смјештена у средини 
сјеверног умјереног топлотног појаса. Градско језгро Дервенте налази се на одредишним 
координатама 44˚58’ сјеверне географске ширине и 17˚54’ источне географске дужине. 

 
 

 
 
 

 СЛИКА 6.1.1. Географски положај са границама и величином општине Дервента 
 
 
 
 
Територија на којој је развијено насеље Дервента знатно је рељефно издиференцирана. Висински 

интервал креће се од 103 метара надморске висине (кота ријеке Укрине) до 190 м.н.в. (кота код 
гробља на брду Рабић). Просјечна надморска висина урбане агломерације износи око 146 метара. 
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СЛИКА 6.1.2.Територијални опсег и граница општине Дервента 
 
 
 
Граница урбаног подручја Дервента утврђена је просторним планом Општине према коме 

просторна величина града обухвата нешто више од 800 hа, што одговара потребама демографског и 
економског развоја у непосредној будућности.  

 
У просторни обухват града улазе и приградска насеља: Поточани, Чардак, Омерагићи, дио 

насеља Луг и индустријска зона, која је лоцирана сјевероисточно од града. 
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Подручје општине Дервента простире се између ниских планина Мотајице на сјеверозападу, 

Вучјака на сјевероистоку и Крњина на југозападу. Крајњу сјеверозападну границу општине чини 
ријека Сава, а то је и уједно и граница Републике Српске, односно државна граница Босне и 
Херцеговине са Републиком Хрватском.  

 
Други дио сјеверне границе општине води преко Вучјака до близу ријеке Босне код села 

Подновља гдје граница скреће према југозападу на планину Крњин (Прокоп 255 и 357 м.н.в.) гдје је и 
јужна граница општине. Одатле граница води према сјеверу долином Укрине и то је западна граница 
општине Дервента, све до источних обронака планине Мотајице.  

 
Источни обронци Мотајице (357 м.н.в.) припадају дервентској општини док се већи дио ове 

планине налази у општини Србац. 
 
Гледано у цјелини, подручје општине је претежно брежуљкасто, осим уске равнице уз ријеку 

Укрину, гдје се налази око 10% од укупне површине територије општине.  
 
Дервентска општина се, дакле, налази на сјеверу Републике Српске и граничи са општинама: 

Брод, Модрича, Добој, Прњавор, Србац, а граница на сјеверу, коју чини ријека Сава, представља 
државну границу Босне и Херцеговине са Републиком Хрватском. Површина општине Дервента 
износи 517 квадратних километара.  

 
Град Дервента је удаљен од Добоја 40 км, од Брода 23 km, од Прњавора 35 km, а од Бања Луке, 

главног и највећег града Републике Српске, 85 km. Занимљив податак представља чињеница да је 
Дервента у односу на Београд, Загреб и Сарајево удаљена подједнако цца 200 километара  
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ПЕСТ анализа општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 6.1.3. ПЕСТ анализа општине Дервента 
 
 
 

 
 
 

 Смањење природног прираштаја  
 (погоршање старосне структуре и 

смањење удјела     
 радно-способног становништва)  
 Миграције (како привући стручне 

људе и како искористити њихова 
знања и искуство)  

 Одлазак младих и образованих из 
земље  

 Урбанизација (процјена да ће до 2030. 
око 60% свјетског становништва 
живјети у градовима)  

 Глобализација (глобалне компаније и 
економије раде у локалном окружењу)  

 Велика конкуренција на подручју 
међународне економије знања  

 

 
 
 

 Расподјела ПДВ-а (утицај расподјеле 
ПДВ-а на буџете општина)  

 Реформа јавне управе у БиХ (смањење 
администрације)  

 Опште неповјерење у власт  
 Уставне промјене у БиХ  
 Имплементација стратегије развоја 

локалне самоуправе у БиХ (функц. и 
фискална децентрализација)  

 Процес интегрисања БиХ у Европску 
унију  

 Споразум о слободној трговини у ЈИ 
Европи (отварање нових могућности 
за развој трговине и пословања)  

 Специјалне везе са Србијом (РС) и 
Хрватском (ФБиХ)  

ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ 
 

 
 

 Приступ фондовима Европске уније  
 Кредитирање МСП (стратегија за БиХ 

Европске банке за обнову и развој)  
 Партнерство јавног и приватног 

сектора (PPP)  
 БиХ као јединствени економски 

простор  
 Неефикасна приватизација и 

преструктурирање  
 Брендирање и специјализација градова 

(конкуренција градова)  
 Развој пословних услуга  
 Квоте које органичавају производњу 

пољопривредних производа у земљама 
ЕУ  

 Туризам постаје све профитабилнија 
привредна грана  

 

ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ 

СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ  
 
 

 Е-управа и електронско пословање  
 Селење прљавих технологија у земље у 

развоју  
 Спора имплементација великих 

инфраструктурних пројеката у БиХ  
 „Исход образовања у БиХ 

неприхватљиво низак“ (око 40% 
ученика/студената у БиХ не стиче 
знања и вјештине након завршене 
школе). 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКТОРИ 
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Општа / глобална СВОТ анализа општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Повољан географски положај 

 Доста младих образованих људи 

 Комуникацијска повезаност 

 Јака мотивација за рад и напредак 

 Развијено образовање 

 Добре претпоставке за развој туризма 

 Чиста природна средина 

 Природни ресурси 

 Марљивост и гостољубивост 

 Препознатљив идентитет средине 

 Културни потенцијал, насљеђе и традиција 

 Предузетнички дух 

 Стратешки планови локалног развоја 

 Добра сарадња институција на локалном 
нивоу 

 Јака мотивација за развој општине 

 Близина великих урбаних центара 

 Расположивост  јефтине и квалитетне радне 
снаге 

 Развијен невладин сектор 

 Дијаспора  

 Квалитетан напредак у развоју локалне 
управе 

 
 

СНАГЕ - STRENGHTS 

 
 
 

 
 Недовољна искориштеност природних ресурса 

 Незапосленост 

 Неразвијена комунална инфраструктура 

 Неадекватно рјешено питање социјалних 
категорија 

 Недовољно подстицање младих за останак на 
територији општине Дервента 

 Негативни економски и социјални ефекти 
приватизације 

 Недовољна брига за животну средину 

 Смањен рад индустрије 

 Уситњен земљишни посјед 

 Ниска информатичка писменост 

 Недостатак база података-разних ( земљишни, 
сточни фонд, шума, социјална категорија, 
хендикепирани, непрофитни сектор,спорт,...) 

 Недостатак свјести о заштити животне средине 

 Неспровођење планских докуменета и 
некомпетентност са документима виших нивоа 
власти 

 Канализација 

 Недостатак и нефункционисање система за 
централно-даљинско гријање 

 Недовољно развијена туристичка 
инфраструктура 

 Недостатак стратегија развоја, парцијалног 
карактера 

 
 

СЛАБОСТИ- WEAKNESSES 
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 СЛИКА 6.1.4. Општа / глобална СВОТ анализа општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Регионално и прекогранично повезивање 

 Прилагођавање стандардима  ЕУ 

 Развијање савјести о одрживом развоју и 
заштити животне средине 

 Развој туризма 

 Улагања 

 Концесије 

 Стварање повољне климе за регионална 
увезивања кроз инвестиције 

 Стално стручно и пословно усавршавање на 
концепту цијеложивотног учења 

 Израда и усаглашавање стратешких развојних 
докумената 

 Сарадња образовних институција и привреде 

 Потенцијал за производњу хране, а поготово 
органске 

 

ШАНСЕ- OPPORTUNITIES 

 
 
 

 
 Одлазак образованих људи 

 Одлазак младих 

 Политичка нестабилност 

 Непознавање предности интеграција према ЕУ 

 Сива економија 

 Не постоји интерес страних инвеститора за 
улагање у производњу 

 Успорено стварање новог предузетничког 
друштва 

 Успорено развијање региона 

 Бесправна изградња 

 Негативан природни прираштај 

 Спорост прилагођавања законске регулативе 
стварним потребама 
 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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6.2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ - ЗЕМЉИШТЕ 
 
Земљиште је основни природни ресурс на коме већина становништва општине темељи своју 

егзистенцију, и важно је споменути да је земљиште још увијек очувано од загађења. Пољопривредно 
земљиште је природно богатство и добро од општег интереса, то је темељ пољопривредне 
производње и производње хране за човјека и његове потребе. 

 
На подручју руралног дијела општине Дервента присутно је 38.825 посједника земљишта, са 

61.235 пољопривредне парцеле и 35.671 hа укупних пољопривредних површина 
 
У погледу бонитета (квалитета) земљишта, подручје општине 26,7% чини земљиште од I – IV 

класе, које представља квалитетно пољопривредно земљиште., 73,3% земљиште од V – VII класе. 
 
Пољопривредно земљиште у површини од око 35.671 hа на подручју општине, распоређено је на 

приватно и државно власништво, под приватним је око 34.198 hа површине или 96,37%, а у државној 
својини 1.473 hа површине или 3,63%. Обрадивог пољопривредног земљишта је око 34.803 hа 
површине, од чега је у приватној својини око 33.720 hа или 96,88 %, а у државној својини око 1.083 hа 
или 3,12 %. 

 
 
6.3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ - ВОДЕ  
 
Простор општине Дервента по годишњој расподјели падавина спада у сушнија подручја, али, с 

обзиром на заступљену равномјерност падавина и повољан геолошки, геоморфолошки и 
флористички састав, хидрографска мрежа овог подручја је добро развијена. Воде са овог подручја 
припадају црноморском сливу.  

 
Према подацима из водомјерне станице у Дервенти највећи водостаји на ријеци Укрини 

биљежени су у марту, априлу и мају, затим новембру. Ови подаци нам говоре да Укрина има 
нивално-плувијални режим, што значи да је удио снијега у храњењу ријеке већи него удио кишнице. 
Тачније, максимум у прољетним мјесецима условљен је отапањем снијега и појачан је прољетним 
кишама (чиме је нивални фактор донекле релативизован), а секундарни максимум у мјесецу 
новембру проузрокован је јесењим кишама. 

 
 
6.3.1. РИЈЕКА УКРИНА 
 
Главни водоток на подручју општине Дервента је ријека Укрина. Она настаје од Велике и Мале 

Укрине са укупним сливним подручјем од око 1516 km2. Ријека Укрина се сврстава у водоток друге 
категорије, што значи да се те воде могу користити за купање, рекреацију, спортове на води, гајење 
рибе или које се уз методе обраде могу користити у прехрамбеној индустрији и за пиће. 

 
Дужина главног тока, од Кулаша - гдје се ове двије ријеке састају па до ушћа у Саву (код 

Кораћа), износи око 85 километара. Ријека Укрина кроз општину Дервента протиче у дужини од 37 
km. Дужина тока од извора Велике Укрине (на планини Узломац) па до ушћа у Саву износи 119 
километара. На основу тог податка, треба истаћи да је Укрина најдужа аутохтона (домаћа) ријека у 
Републици Српској. Народ ријеку Укрину, због њеног бујичног карактера зове још и „Дерава“. Иначе, 
за поријекло назива ове ријеке постоје различите претпоставке. Према тврдњама хрватских 
историчара име ријеке води поријекло од Угара, то јест назив Угрина (посјед који припада Угрима) 
наводно је временом трансформисан у - Укрина. 
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Рјечица Лупљаница, десна притока Укрине, доживјела је изразитије смањење протицаја. То је 
највјероватније проузроковано крчењем некадашње шуме Бајковац, која је претворена у ораничне 
површине. Извор Лупљанице послужио је због смањења количине воде, као и због ширења града, 
Дервента се морала оријентисати на нове изворе воде. Тако је 1971.године, у водоводни систем 
уведено ново извориште у Кораћу. Током ратних дејстава 1992.године, дервентски водовод је, у 
значајниој мјери, био разорен. Након рата, уз помоћ влада Норвешке и Шведске, пришло се санацији 
водосистема. Данас се град и предграђа снадбијевају водом са три црпилишта: Кораће, Лупљаница и 
Билића врело. 

 
На подручју дервентске општине постоји и већи број потока, као што су: Агићки поток, 

Вуковија, Жировина, Гаковац, Главнинац, Дервентски поток и други. Они немају већег хидролошког 
значаја, док су они у градским и приградским насељима запуштени и готово претворени у 
канализационе колекторе. Први и основни потенцијал ријеке Укрине је сама њена вода која је 
обогаћена веома раширеним рибљим фондом.Воду ријеке Укрине искориштавају и два рибњака у 
Прњавору и Броду. 

 
Ријека Укрина је позната по појави такозваног ''Цвјетања ријеке Укрине'' чиме се поред Укрине 

може похвалити веома мали број ријека у свијету. Ово је појава да се у љетњим вечерима и ноћима 
крајем августа изнад и око водотока појављује ројеви водених инсеката-лептира „Palngenia 
Longicauda“ нама познатијег назива ''Тиски цвет'', због тога што се овај феномен јавља и на ријеци 
Тиси. 

 
Искориштавање ријеке Укрине огледа се и у експлоатацији шљунчаног материјала из водотока 

који прије свега служи за насипање путева. За Општину Дервента ријека Укрина показује велико 
интересовање и план је да се сви потенцијали увежу и укључе у заштиту и очување ријеке. Највише 
енергије биће усмјерено на очување еко-система, на уређење и контролу искоришћавања поменутих 
потенцијала, посебно на подизање нивоа свијести свих грађана општине Дервента. 

 
Проблеми и опасности на ријеци Укрини су многобројни, а најважнији су:  
 

 Проблем неконтролисаног испуштања отпадних вода при експлоатацији угља у руднику 
Станари, 

 Проблем узимања воде, а посебно испуштања биолошки онечишћене воде од стране 
рибњака у Прњавору и Броду, гдје се приликом ових активности јављају велики губици 
воде, 

 Постојање дивљих депонија смећа уз водне токове како уз Укрину, тако и уз њене 
притоке, 

 Изловљавање ''Воденог цвијета'' у вријеме његовог размножавања (полагања јаја у 
водоток), 

 Неконтролисана експлоатацја шљунчаног материјала, пролазак моторних возила кроз 
водоток, чиме ремете правилан ток. Обично се ове радње изводе дјелимично исправним 
машинама које уз сву штету још неријетко испусте моторно уље у водоток, 

 Упуштање отворених канализационих токова директно у водоток без потребних 
колектора, 

 Неконтролисано испуштање индустријских отпадних вода, 
 Неконтролисано коришћење разних врста хербицида и хемијских средстава која се 

користе при заштити биља, а непажњом доспијевају у водотокове, а тиме и до Укрине. 
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6.4. ШУМСКИ РЕСУРС 
 
 
Шуме и шумска земљишта због својих општекорисних функција и привредног значаја су добра 

од општег интереса и као такви заслужују и уживају посебну бригу,што је регулисано Законом о 
шумама и осталим актима о газдовању шумама. 

 
Газдовање шумама (заштита шума од свих врста штета, узгајање шума, кориштење шума и 

шумског земљишта,изградња и одржавање шумских комуникација и унапређење свих корисних 
функција шума) остварује се под условима и на начин утврђен Законом о шумама, Законом о заштити 
биља, Законом о сјемену и садном материјалу, подзаконским актима (уредбе, правилници, упутства , 
шумско-привредним основама, изведбеним пројектима и осталим актима који имају законску 
основу). 

 
Од правилне и стручне реализације шумско-привредне основе и пројеката за извођење зависи и 

успјешност газдовања шумама, очуваност и унапређење опште функције шума, повећање прираста, 
потрајност газдовања, а самим тим превођење свих категорија шума у што квалитетније и 
продуктивније шумске комплексе (састојине). 

 
Надзор над газдовањем шумама, као и извршење стручних услуга у овој области те вршење 

контрола у свим сегментима шумарства врши републичка инспекција за шумарство. У оквиру 
административних граница општине Дервента корисник државних шума је Јавно предузеће 
шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „Добој“ -Добој, Шумска 
управа Дервента, које је такође извршилац стручно-техничких послова у шумама у приватној 
својини.  

 
 
6.4.1. ДРЖАВНЕ ШУМЕ 
 
Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство 

„Добој“ Добој, Шумска управа Дервента, газдује и управља шумама у државној својини на површини 
од 2.542,50 hа. Од 2.542,50 hа, високе шуме заузимају површину од 698,27 hа, изданачке шуме 
1.832,73 hа, а 11,50 hа заузимају површине подесне и неподесне за газдовање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛИКА 6.4.1.1. Приказ структуре шумског газдинства у државној својини  
на територији општине Дервента 

Р.Б. КАТЕГОРИЈА 
ИЗНОС У ХЕКТАРИМА 

(ha) 

1 Високе шуме са природном 
обновом 

304,60 

2 Високе деградиране шуме 3,30 
3 Шумске културе 390,37 
4 Изданачке шуме (све категорије) 1.832,73 
5 Површине подесне за 

пошумљавање и газдовање 
2,20 

6 Површине неподесне за газдовање 9,30 
 УКУПНО 2.542,50 
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6.4.2. ПРИВАТНЕ ШУМЕ 
 
Шумско газдинство „Добој“ Добој, Шумска управа Дервента, поред кориштења и управљања 

државним шумама, на подручју општине Дервента врши стручне услуге у газдовању приватним 
шумама на површини од 10.093,94 hа, а у складу са важећом Шумско-привредном основом. 

 
Основни циљ вршења стручних услуга у газдовању шумама на којима постоји право својине, 

јесте да се све мјере, радње и поступци у узгоју, заштити и искориштавању шума који се примјењују 
у државним шумама, активно остваре и у приватним шумама, од заштите на свим нивоима, узгоја 
шума, уређивања шума и при реализацији дрвних сортимената. Прије извршења сјече власници 
приватних шума су дужни Шумској управи уз захтјев за сјечу приложити и уредне доказе о 
власништву над наведеним шумама, тј. препис посједовног листа, скицу и грунтовни извадак. 

 
У току прошле године у приватним шумама поднешено је 149 захтјева од којих је 147 одобрено, 

те је на основу њих реализовано 3.265 m3 нето дрвне масе. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 6.4.2.1. Приказ реализације дрвних сортимената на подручју  
општине Дервента за 2009. год. 

 
На површинама приватних шума је утоку 2009. године обављено је пошумљавање на површини 

од 1,50 ха, а том приликом је пошумљено 3.700 комада садница (Дуглазија 750 комада, Смрча 400 
комада, Црни бор 650 комада, храст Китњак 900 комада и храст Лужњак 1.000 комада). 

 
 
6.5. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Према Просторном плану Републике Српске предвиђена је изградња жељезничке пруге Брод – 

Модрича, која ће пролазити преко територије општине Дервента. 
 
Изградњом "Kоридора 5-Ц" који ће пролазити у близини општине и брзог пута Бањалука-Добој 

који ће пролазити кроз саму територију општине, Дервента ће повећати свој саобраћајни значај и 
капацитет на подручју Републике Српске и шире регије.  

 
Дијелови магистралних путева који пролазе кроз општину Дервента су: 
 

• М-14.1 Дервента - Трстенци 16.450,00 метара, 
• М-16Л Дервента - Тромеђа 10.563,00 метара, 
• М-17.2 Дервента - Брод 12.200,00 метара, 
• М-17.2 Дервента - Брезици 16.628,00 метара, 

 

Р.Б. КАТЕГОРИЈА ИЗНОС У ХЕКТАРИМА 
(ha) 

 
1 Трупци букве 54,00 
2 Трупци храста 1.205,00 
3 Трупци осталих лишћара 188,00 
4 Остала обловина 9,00 
5 Огревно дрво лишћара 1.809,00 
 УКУПНО 2.542,50 
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Дијелови регионалних путева који пролазе кроз општину Дервента су: 
 

• Р 472 - Поље - Подновље 16.960,00 метара, 
• Р 474 - Живинице - Мишинци 10.247,00 метара. 

 
На подручју општине Дервента локални путеви се разврставају на: 
 

Р.БР. НАЗИВ ПУТА ДУЖИНА ПУТА 
У МЕТРИМА 

1 Лупљаница – Осиња 13.500,00 
2 ОШ Осиња - Јаћимовићи - мост Илова 6.108,10 
3 Осиња центар - црква - школа – ријека Илова 6.263,98
4 Осиња - Појезна центар - Старчевићи - Илова 5.624,68
5 Појезна споменик - Бркићи – гробље - Јаћимовићи 3.181,32
6 Доњи Церани - Делића брдо - до раскрснице иза школе 2.300,00
7 Швабићи - Бјелошевићи 5.682,09
8 Провалија - Три крушке - Црнча – ријека Илова 10.110,00 
9 Споменик у Модрану - Мишинци центар 4.750,00
10 Марјановићи - Велика Сочаница центар 1.990,00
11 Кузмановићи - Савића брдо - школа – Три крушке - Воча - Ђукићи 8.970,85
12 Дервента - Календеровци до центра 9.100,00
13 Календеровци - Вајића гробље-Бјелошевићи-Мандићи-мост на Укрини 7.700,00
14 Мандићи - Разбијени камен - Боројевићи 3.300,00
15 Тошића храст - Савића раскршће - Разбијени камен 3.850,00
16 Вајића гробље - Горњи Детлак школа - мост на Укрини 3.645,68
17 Календеровци центар - Нови мост наУкрини 3.424,23
18 Календеровци - Доњи Детлак - Мартићи – мост на Укрини 6.760,00 
19 Липе - Средељи - Симићи - Тодорићи 7.388,00
20 Хептинг - Рапћани школа - Ћебеџије - МП 5.630,00
21 Кукавице - Дебела обала - Мишића мост -Малица 8.815,00
22 Рабић - Тетима - Врхови - Г.Лупљаница -Тешића Баре - Лексија 7.411,79
23 Koca Рашића - водовод - Ланиште - Равлићи - Дебела обала 5.348,26
24 6 KM - Бунар - Брезици (споменик) 8.823,17
25 РП Божинци школа - Пољари - Бунар -Велика –  

МП (Дванаести км.) 
7.773,99

26 Доњи Шушњари - Пољари 5.152,50
27 Жеравац - Вишњик до школе 9.400,00
28 Доњи Вишњик - Велика Буковица - Топуз- РП 7.849,37
29 МП - Зеленике дом - гробље – Поље - РП 5.375,12
30 РП - Мала Кулина - Љешница - Жеравац 4.500,00
31 Беглуци - Нови Лужани 8.400,00
32 Беглуци - Костреш 4.000,00
33 МП Беглуци - Рашчићи - Бијело Брдо -Дубочац - МП 7.300,00
34 Од МП Дервента – Србац  до центра Дубочац 980,00
35 МП - Куљеновци - Пјеваловац - МП 8.500,00
36 МП Дервента - Србац - Каменовац 1.010,70
37 РП Цер - Мишинци - Мала Сочаница, школа 6.100,00

 
СЛИКА 6.5.1. Локални путеви на подручју општине Дервента 
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Некатегорисани путеви на подручју општине Дервента су: 
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СЛИКА 6.5.2. Приказ некатегорисаних путева на подручју општине Дервента (изражено у метрима) 
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Постојеће градске улице на подручју општине Дервента су: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 СЛИКА 6.5.3. Приказ градских улица у урбаном подручју општине Дервента(изражено у метрима) 
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6.6. ВОДОВОДНА МРЕЖА 
 
 
У Дервенти дјелује са радом акционарско друштво „Комуналац“ и оно је главни оператер 

водоводног система. У организационој структури предузеће је подјељено на слиједеће секторе: 
одржавање, производња и економија. Укупан број запослених је 42. 

 
Типови водоводног система који су заступљени у водоснабдјевању Дервенте су: потисни, 

гравитациони и комбиновани, при чему комбиновани систем је најзаступљенији са преко 90% 
домаћинстава. 

 
Укупан број домаћинстава који су прикључени на водоводни систем је 5.349. 
 
Изворишта која се користе за снабдјевање Дервенте су „Кораће“ са 30 l/s, „Билића Врело“ са 27,5 

l/s и „Лупљаница“ са 17 l/s. 
 
Сви водозахвати изворишта су бунари. 
 
 

Назив 
изворишта 

Захваћена количина воде 
m3/год 

Испоручена количина воде 
m3/год. 

Кораће 869.000 603.000 
Билића Врело 712.000 643.000 
Лупљаница 387.000 348.000 

 
СЛИКА 6.6.1. Захваћена и испоручена количина воде на водоводној мрежи 

 
 
Што се тиче третмана воде она се врши кроз дезинфекцију,и то два пута седмично,путем узорака 

чију контролу обавља Завод за заштиту здравља Добој. 
 
 

Назив изворишта Максимални капацитет пумпних станица m3/h 
Кораће 172,8 

Билића Врело 133,2 
Лупљаница 68,4 

 
 СЛИКА 6.6.2 Максимални капацитет пумпних станица на водоводној мрежи 

 
 
Укупна дужина примарних цјевовода је 27,8 km, а дужина секундарних цјевовода 244 km. 

Њихова просјечна старост је 30 до 40 година. Материја ли до којих су цјевоводи су АЦЦ, ЛЖ, ПЕ, 
ПВЦ, ДЛ. 

 
Број водомјера на подручју општине се креће око 2300, а њихова просјечна старост је око 10 

година. 
 
 
 



Датум: 03. 06. 2011. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 59  

 

Крајњи потрошач Опремљеност крајњих потрошача 
водомјерима (комада) 

Индивидуалне куће 1.864  
Зграде 105 
Привредни објекти 258 
Јавне установе 27 

 
 СЛИКА 6.6.3. Опремљеност крајњих потрошача водомјерима 

 
Овдје можемо напоменути да постоје дјелимичне папирне и електронске карте водоводног 

система. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 

 
СЛИКА 6.6.4. Резервоари водоводног система 

 
Укупни трошкови одржавања водоводне мреже износе у просјеку годишње 206.360 КМ. 
 
 
 
  
 
 
 

 СЛИКА 6.6.5. Приказ фактуриране производње воде по потрошачима 
 
 
 
6.7. КЛИМАТСКИ УСЛОВИ 
 
 
Познавање климе неког простора је од велике важности, како за успјешно искориштавање 

привредних потенцијала тако и за укупно организовање живота и рада на том простору. За подручје 
општине Дервента се може рећи да има умјерено-континенталну климу, конкретније измијењено-
панонску климу (као подтип). Утицај панонске климе са сјевера (која је, такође, подтип умјерено-
континенталне климе) ублажен је брдовитошћу и шумовитошћу предјела, тако да су љета нешто 
свјежија, а зиме нешто хладније у односу на панонску равницу. Присутни су и чести продори 
влажног ваздуха под утицајем западних вјетрова. 

 
 
 

Назив резервоара Запремина (m3) 
 

Бијело Брдо 300 
Бабино Брдо 2.000 
Гаковац 1.500 
Врхови 200 
Главица 300 
Томасово Брдо 200 

Потрошач Фактурисана производња воде (КМ/год) 

Физичка лица 391.140,00 
Правна лица 153.988,00 
Остали 23.578,00 
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СЛИКА 6.7.1. Табеларан приказ просјечних мјесечних темепература и падавина 
 
 
Просјечна температура најтоплијег мјесеца јула износи 20,5 ºC. Зиме су већином умјерено 

хладне. Просјечна температура најхладнијег мјесеца јануара износи -3,3 ºC. Годишње колебање 
температуре је око 24 ºC. Просјечна годишња температура је нешто мало виша од 10 ºC. Јесени и 
прољећа су приближно топла.  

 
Љети температура ваздуха може знатно порасти и достићи апсолутне вриједности око 40 ºC. 

Зимски екстреми могу достићи и до -35 ºC. 
 

 
 

 СЛИКА 6.7.2. Графички приказ просјечних мјесечних темепература  
и падавина на територији општине Дервента 

 
 
 
 
 

МЈЕСЕЦИ 
СРЕДЊЕ МЈЕСЕЧНЕ 
ТЕМПЕРАТУРЕ У (°C) 

СРЕДЊЕ МЈЕСЕЧНЕ 
ПАДАВИНЕ У (mm) 

Јануар -3,3 66 
Фебруар 1,0 59 
Март 4,9 75 
Април 11,3 70 
Мај 15,8 67 
Јуни 19,2 91 
Јули 20,5 76 
Август 19,9 84 

Септембар 15,9 93 
Октобар 10,7 43 
Новембар 6,6 80 
Децембар -0,4 86 

ГОДИШЊИ 
ПРОСЈЕК 

10,17 890 



Датум: 03. 06. 2011. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 61  

 
Вјетрови на подручју Дервенте су слаби и ријетки. Јачина вјетрова по Бофоровој скали износи 

просјечно од 2,5 до 3. Највише вјетрова дува из правца сјевероистока 24%, са истока 20%, затим 
сјеверозапада 18%.  

 
Са сјеверног квадранта дува половина свих вјетрова, што у процентима износи овако: N 8, NЕ 

24, NW 18. Са јужног квадранта дува само 20% вјетрова: S 1, SЕ 8, SW 11%.  
 
На основу наведених климатских и метеоролошких показатеља можемо да закључимо да 

подручје града и општине Дервента има измијењено-панонску климу (као подтип умјерено-
континенталне климе). Овакво поднебље пружа повољне могућности за развој разних видова 
привредних дјелатности, а нарочито пољопривреде. 
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СВОТ анализа сектора инфраструктуре, урбанизма  
и просторног уређења општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Географски положај 
• Изграђеност друмске инфраструктуре 
• Постојање законских и подзаконских аката 
• Институционална развијеност 
• Постојећи електроенергетски објекти  
• Ријека Укрина 
• Локална изворишта 
• Постојање одређеног броја квалитетних 

кадрова 
• Развијен сектор грађевинарства 
 

СНАГЕ - STRENGHTS 

 
 
 
 

• Питање стварне надлежности и 
неусклађености законске регулативе у 
областима сродним планирању и грађењу 

• Недостатак важеће планске документације 
• Нејасни и нерјешени имовинско-правни 

послови на нивоу општине 
• Недостатак инвестиција 
• Недостатак стручног кадра 
• Недовољно развијена свијест јавности о 

значају планске и техничке документације 
• Недовољна финансијска средства за израду 

просторно-планске документације 
• Неадекватна постојећа саобраћајна 

инфраструктура 
• Неадекватна постојећа 

ел.ен.инфраструктура 
• Недостатак капацитета и ресурса из области 

заштите животне средине 
• Не постоји јавни паркинг за смјештај 

теретних возила 
• Дотрајалост друмске инфраструктуре 
• Велики број приступних путева на 

магистралне путеве 
• Загушење саобраћаја у урбаном подручју 
• Недовољан број паркинг мјеста у ужем 

дијелу града 
• Лоша функционалност раскрсница 
• Лоша вертикална и хоризонтална 

сигнализација 
• Непостојање плана развоја друмског 

саобраћаја и путне инфраструктуре 
• Недовољна обученост кадрова 
• Велики технички губици електричне 

енергије 
• Неодговарајућа заштита изворишта 
• Дотрајалост и велики губитци у водоводној 

мрежи 
• Недовољна изграђеност и капацитет 

објеката водоснабдјевања и третмана 
отпадних вода 

• Недовољна пропусна моћ система водовода 
и канализација 

 

СЛАБОСТИ - WEAKNESSES 
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 СЛИКА 6.7.3. СВОТ анализа сектора инфраструктуре,  
урбанизма и просторног уређења општине Дервента 

 
 
6.8. ПРОСТОРНО - ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ 
 

 
 

СЛИКА 6.8.1. Приказ мјесних заједница са подручјем градске зоне (маркирани дио)  у општини 
Дервента 

 

 
 

 
 

• Изградња брзих цеста и повезивање са 
главним коридорима 

• Дугорочно пројектовање и планирање 
• Модернизација постојеће друмске 

инфраструктуре 
• Покретање сервиса јавног паркинга 
• Реконструкција постојећих и иградња нових 

електроенергентских објеката 
• Боље напонске прилике и континуитет у 

испоруци ел.енергије 
• Израда елабората, пројеката и планова за 

дугорочна рјешења водоснабдјевања и 
третмана отпадних вода 

• Израда програма и планова заштите 
извориста и површинских токова 

• Реализација готових пројеката 

 

ШАНСЕ- OPPORTUNITIES 

 
 
 

 
• Недовољна подршка републичких 

институција 
• Недостатак финансијских средстава 
• Укидање царинских испостава и терминал у 

Дервенти 
• Одлазак кадрова 
• Елементарне непогоде проузрокују веће 

хаварије на системима инфраструцтуре 
• Деградација шума и земљишта 
• Непостојање третмана отпадних вода 
• Неконтролисана примјена пестицида, 

хербицида и вјештачких ђубрива у зонама и 
појасевима санитарне заштите 

• Спора реализација пројеката 

 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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Податке о становништву треба условно прихватити, јер попис није обављен од 1991. године 
 
У току ратних збивања у Босни и Хецеговини, који се евиндетира до 1995. године општина 

Дервента је имала велика осцилирања у демографској структури. У току рата, као и у послијератном 
периоду слика се мјењала у броју становништва као и у националној структури 

 
Просторни размјештај становништва је, у принципу, усклађен са природним условима и 

ресурсима. 
На подручју општине Дервента постоји више насеља мјешовитог типа, која имају улогу дијелом 

руралних, дијелом урбаних подручја. 
 
Одлукама Скупштине општине Дервента образовано је 31 мјесних заједница и то: 
 
1. Мјесна заједница Агићи са сједиштем у Агићима обухвата сљедећа насељена мјеста: 

Агићи, Куљеновци, Луг, Лужани и Рапћани. 
 
2. Мјесна заједница Лужани Босански са сједиштем у Лужанима Босанским обухвата 

сљедећа насељена мјеста: Лужани Босански и Жеравац. 
 
3. Мјесна заједница Велика Сочаница са сједиштем у Великој Сочаници обухвата сљедећа 

насељена мјеста: Велика Сочаница и Дажница. 
 
4. Мјесна заједница Календеровци Горњи са сједиштем у Календеровцима Горњим 

обухвата сљедећа насељена мјеста: Календеровци Горњи, Календеровци Доњи и Доњи 
Детлак. 

 
5. Мјесна заједница Горњи Вишњик са сједиштем у Горњем Вишњику обухвата сљедећа  

насељена мјеста: Горњи Вишњик, Доњи Вишњик, Горњи Божинци, Пољари, Буковица  
Мала и Буковица Велика. 

 
6. Мјесна заједница Дервента I, са сједиштем у Дервенти обухвата дио града оивичен 

сљедећим улицама: лијева страна улице 1. маја од почетка код старе бензинске пумпе до 
Гаковачког потока, десна страна улице Трг ослобођења испред Центра за културу Дервента 
до изласка на улицу Трг православља, десна страна улице Трг православља до изласка на 
улицу Краља Петра I, десна страна улице Краља Петра I, до изласка на стари мост и надаље 
десна обала Укрине десно од старог моста. 

 
7. Мјесна заједница Дервента II, са сједиштем у Дервенти, обухвата дио града оивичен 

сљедећим улицама: лијева страна Гаковачког потока до изласка на улицу 1. маја, десна 
стана улице 1. маја од почетка код старе бензинске пумпе до Гаковачког потока, лијева 
стана улице Трг ослобођења до раскрснице испод Центра за културу Дервента, лијева 
страна улице Ђенерала Драже до изласка на улицу Марка Краљевића. 

 
8. Мјесна заједница Дервента III, са сједиштем у Дервенти обухвата дио града оивичен 

сљедећим улицама: десна страна улице Трг ослобођења од раскрснице код старе бензинске 
пумпе до раскрснице испод Центра за културу Дервента, десна страна улице Ђенерала 
Драже од почетка до изласка на улицу Марка Краљевића, лијева страна улице Трг 
ослобођења од раскрснице код старе бензинске пумпе, до изласка на улицу Трг 
православља, лијева страна улице Трг православља до изласка на улицу Краља Петра I, 
лијева страна улице Краља Петра I до старог моста и надаље десна обала Укрине лијево од 
старог моста. 
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9. Мјесна заједница „Чардак“ Дервента са сједиштем у Дервенти обухвата дио града 
оивичен сљедећим улицама : десна страна Гаковачког потока до изласка на улицу 1.Маја , и 
даље десном страном улице 1.Маја до изласка на раскрсницу на заобилазници код 
надвожњака на магистралном путу према Добоју , улице Косовских јунака, Солунска  
(десно од Гаковачког потока), Милоша Вујаковића, Гаврила Принципа, Петра Мећаве, 
Петра Кочића, Вуковарска и Јасиковача.  

 
10. Мјесна заједница Дервента „УКРИНА“ са сједиштем у Дервенти обухвата дио града с 

лијеве обале Укрине. 
 
11. Мјесна заједница Доња Церани са сједиштем у Церанима обухвата дио насељеног мјеста 

Церани (Доњи Церани). 
 
12. Мјесна заједница Доња Лупљаница са сједиштем у Доњој Лупљаници обухвата сљедећа 

насељена мјеста: Доња Лупљаница и Горња Бишња. 
 
13. Мјесна заједница Дријен са сједиштем у Дријену обухвата насељено мјесто: Дријен. 
 
14. Мјесна заједница Костреш са сједиштем у Кострешу обухвата сљедећа насељена мјеста: 

Костреш, Лужани Нови и Градац. 
 
15. Мјесна заједница Мала Сочаница са сједиштем у Малој Сочаници обухвата насељено 

мјесто: Мала Сочаница 
 
16. Мјесна заједница Мишинци са сједиштем у Мишинцима обухвата сљедећа насељена 

мјеста: Мишинци, Градина и Туњестала. 
 
17. Мјесна заједница Мишковци са сједиштем у Мишковцима обухвата насељено мјесто: 

Мишковци. 
 
18. Мјесна заједница Осојци са сједиштем у Осојцима обухвата сљедећа насељена мјеста: 

Осојци,Тетима и Доња Бишња. 
 
19. Мјесна заједница Осиња са сједиштем у Осињи обухвата насељено мјесто: Осиња и дио 

насељеног мјеста Церани (Горњи Церани). 
 
20. Мјесна заједница Поље са сједиштем у Пољу обухвата сљедећа насељена мјеста: Поље, 

Зеленике, Живинице и Шушњари. 
 
21. Мјесна заједница Појезна са сједиштем у Појезни обухвата насељено мјесто: Појезна. 
 
22. Мјесна заједница Трстенци са сједиштем у Трстенцима обухвата сљедећа насељена 

мјеста: Трстенци и Пјеваловац. 
 
23. Мјесна заједница Црнча са сједиштем у Црнчи обухвата насељено мјесто: Црнча. 
 
24. Мјесна заједница Горња Лупљаница са сједиштем у Горњој Лупљаници обухвата 

сљедећа насељена мјеста: Горња Лупљаница и Врхови. 
 
25. Мјесна заједница Босански Дубочац са сједиштем у Босанском Дубочцу обухвата 

насељено мјесто: Босански Дубочац. 
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26. Мјесна заједница Бунар са сједиштем у Бунару обухвата сљедећа насељена мјеста: Бунар, 
Станићи, Велика, Брезици, Буковац и Ковачевци. 

 
27. Мјесна заједница Горњи Детлак са сједиштем у Горњем Детлаку обухвата насељено 

мјесто: Горњи Детлак.  
 
28. Мјесна заједница Кулина са сједиштем у Кулини обухвата насељено мјесто: Кулина. 
 
29. Мјесна заједница Модран са сједиштем у Модрану обухвата насељено мјесто: Модран. 
 
30. Мјесна заједница Бијело Брдо са сједиштем у Бијелом Брду обухвата насељено мјесто: 

Бијело Брдо.  
 
31. Мјесна заједница Беглуци са сједиштем у Беглуцима обухвата насељено мјесто: Беглуци 
 
Општину Дервенту чине 57 насељених мјеста који су различите удаљености од центра 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

НАЗИВ НАСЕЉА 
УДАЉЕНОСТ 
ОД ГРАДА У 

km 

 

РЕДНИ
БРОЈ 

НАЗИВ НАСЕЉА 
УДАЉЕНОСТ 
ОД ГРАДА У 

km 
1 Агићи 6 30 Кулина 10 

2 Беглуци 3 31 Куљеновци 3 

3 Бијело Брдо 6 32 Луг 4 

4 Босански Дубочац 12 33 Лужани 4 

5 Брезици 17 34 Лужани Босански 12 

6 Буковац 11 35 Лужани Нови 8 

7 Буковица Мала 14 36 Мишинци 18 

8 Буковица Велика 12 37 Мишковци 9 

9 Бунар 11 38 Модран 8 

10 Церани 25 39 Осиња 25 

11 Црнча 28 40 Осојци 5 

12 Дервента 0 41 Пјеваловац 16 

13 Дажница 8 42 Појезна 28 

14 Доња Бишња 3 43 Пољари 11 

15 Доња Лупљаница 7 44 Поље 4 

16 Доњи Детлак 12 45 Рапћани 8 

17 Доњи Вишњик 16 46 Станићи 14 

18 Дријен 17 47 Сочаница Мала 22 

19 Горња Бишња 4 48 Сочаница Велика 20 

20 Горња Лупљаница 10 49 Шушњари 6 

21 Горњи Божинци 12 50 Тетима 2 

22 Горњи Детлак 13 51 Трстенци 18 

23 Горњи Вишњик 16 52 Туњестала 13 

24 Градац 4 53 Велика 12 

25 Градина 13 54 Врхови 13 

26 Календеровци Доњи 7 55 Зеленике 4 

27 Календеровци Горњи 9 56 Жеравац 12 

28 Костреш 5 57 Живинице 3 

29 Ковачевци 10 

 
 СЛИКА 6.8.2. Табела која приказује удаљеност насељених мјеста од центра града (у километрима) 
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Према подацима посљедњег званичног пописа (1991. године), на цјелокупном простору општине 
Дервента живјело је 56.328 становника у 16.216 домаћинстава или 3,47 становника по домаћинству.  

 
На основу података из незваничног пописа 1993. године, након страшних ратних разарања, на 

подручју дервентске општине живјело је 21.549 становника у 6.310 домаћинстава, што чини 
просјечну величину домаћинства од 3,42 члана.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 6.8.4. Приказ етничке структуре у општини Дервента у периоду 1971. – 1991. 
 
 
У табели је приказана етничка структура, у општини Дервента у периоду 1971. - 1991. година. 

Као што се види у табели, у периоду од 1981. - 1991. општина Дервента је постала депопулацијско 
подручје - што је, вјероватно, посљедица како демографске транзиције тако и појачане миграције. 
Грађански рат (1992.-1995.) је промјенио демографску структуру становништва. 

 
Незваничним пописом 1996. године установљено је да на подручју општине Дервента живи 

35.608 становника, што чини просјечну густину насељености од 69 становника по километру 
квадратном, већу од републичког просјека. Наиме, те године релативна густина насељености у 
Републици Српској износила је 56 становника по km2.  

 
 
6.9. ТРЖИШТЕ РАДА 
 
ОБЛИК 

ОРГАНИЗОВАЊА 
2004.год 2005.год 2006.год 2007.год 2008.год 

 
Број 
субјек. 

Број 
запосл. 

Број 
субјек. 

Број 
запосл. 

Број 
субјек. 

Број 
запосл. 

Број 
субјек. 

Број 
запосл. 

Број 
субјек. 

Број 
запосл. 

Д.О.О. 
 

204 1.950 222 2.258 246 2.743 270 3.217 287 3.334 

САМОСТАЛНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 

585 1.017 608 1.058 644 1.115 687 1.288 652 1.332 

ДРЖАВНЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ 

70 1.788 73 1.703 65 1.407 64 1.467 65 1.405 

АКЦИОНАРСКА 
ДРУШТВА 

28 632 30 621 35 798 36 835 35 849 

 
УКУПНО 

885 5.396 933 5.640 990 6063 1.057 6.807 1.038 6.920 

% УЧЕШЋЕ У РС-У  2,28%  2.32%  2,44%  2.63%  2.65% 

 
СЛИКА 6.9.1. Приказ запослености становништва у односу на привредну структуру на подручју 

општине Дервента 
 
 
 

НАЦИОНАЛНОСТ 1971.год 1981.год 1991.год 
Срби 23.124 22.840 22.986 

Муслимани 
(Бошњаци) 

6.548 6.034 7.122 

Хрвати 25.228 23.629 21.972 
Југословени 573 3.752 3.306 
Остали 666 755 942 

УКУПНО 56.141 57.010 56.328 
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Структура становништва у погледу запослености на подручју општине Дервента, на самом 
почетку 2008. године, изгледа овако. У привредним и ванпривредним дјелатностима укупно је радило 
6.920 лица. У односу на исти период 2007. године, број запослених је повећан за 2,3 % у 2008.години.  

 
Највише радника запослено је у приватним предузећима (близу 3.334), у државним установама 

запослена је 1.405 радника, у акционарским друштвима 849 радника, док самостални привредници 
запошљавају1.332 радника. 

 
Учешће у Републици Српској у запошљавању за период од 2004. до 2008. године је у лаганом 

порасту за од 0,38 %, то јест за наведене године средња годишња стопа раста је 0,07 % по једној 
години. 
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2008.
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СЛИКА 6.9.2. Приказ раста привредних субјеката на подручју општине Дервента 
 
 
У дијаграму може да се види раст привредних субјеката и потреба запошљавања у 

институцијама те отварање нових правних субјеката у свим облицима (државне агенције, Д.О.О., АД, 
СТР, СЗР, итд) 

 
У периоду од 2004. године па до 2008. године је повечање за 14 %, поготово је примјетан раст у 

периоду од 2006. до 2008. године. 
 
Од 2004. до 2008. године за 21,5 % је пораст у броју новозапослених (1.524 нова радна мјеста) 
 
 

Ред.бр. 
ВЕЛИЧИНА 
ПОСЈЕДА 

БРОЈ 
ДОМАЋИНСТАВА 

УКУПНО АНГАЖОВАНО 
СТАНОВНИКА/ПОСЈЕД 

СТАНОВНИШТВО 
ЗАПОСЛЕНО 

У ПОЉОПРИВРЕДИ 

1. До 30 дунума 2.629 2.629 1 
2. Од 30-80 дунума 1.662 3.324 2 
3. Преко 80 дунума 237 830 3,5 
 УКУПНО 4.528 6.783 --- 
 

 СЛИКА 6.9.3. Приказ односа величине пољопривредне парцеле и ангажованости броја  
запослених у пољопривреди  
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У пољопривреди је највећи проблем уситњеност парцела, што је и генералан проблем на нивоу 
државе. У табели је приказан однос по величини парцеле те ангажованост становништва и број 
запослених у пољопривреди гдје је узето паритет 30 дунума парцела 1 радно мјесто из домаћинства. 

 

 
СЛИКА 6.9.4. Табеларни приказ старосне структуре становништва запосленог у  

пољопривреди, који су подјељени у три актуелне старосне доби. 
 
Структура запослености распоређена по сегментима дјелатности у општини показује да се у 

периоду од 2003. до 2009. године видно повећава отварања нових радних мјеста кроз покретање 
малог бизниса (Г), а показетељи у области услужне дјелатности и дјелатностима комуналних услуга 
примјетан је пад 66,3 % . 

 

 
 
 

 
СЛИКА 6.9.5. Преглед и структура запослених по секторима на простору општине Дервента 
 
 
 
 

А Пољопривреда, лов и 
шумарство Г 

Трговина на велико и мало, 
оправка мотора, возила, 
мотоцикала и предмета за 

личну употребу у домаћинству 

Л 
Државна управа и одбрана, 

обавезно социјално 
осигурање 

Ц Вађење руда и камења Х Хотели и ресторани М Образовање 

Д Прерађивачка 
индустрија И Саобраћај, складиштење и везе Н Здравство и социјални рад 

Е 
Производња и 
снадбијевање 

ел.енергијом, гасом и 
водом 

Ј  
Финансијско посредовање  

О 

 
Остале комуналне, 

друштвене и личне услужне 
дјелатности Ф  

Грађевинарство К 
Активности у вези некретнина, 
изнајмљивања и пословне 

активности 
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СЛИКА 6.9.6. Пољопривреда, лов и шумарство        СЛИКА 6.9.7 Прерађивачка индустрија  
показују тренд раста.                                                        показује раст највише у периоду 2008.  
                                                                                               године, а појавом свјетске економске  
                                                                                               кризе примјетан је мали пад у 2009.год. 

 
 
 

 
 

СЛИКА 6.9.8. Трговина има тенденцију раста до 2008. године, а што је такођер утицала  економска 
криза да се у периоду од почетка 2008. до краја 2009. године  налази у фази стагнирања. 
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СЛИКА 6.9.9. И у осталим дјелатностима такође се биљежи позитиван тренд раста. 
 
У области услуга и дјелатности показатељи су да је тензија услуга у паду, што не прати трендове 

које се крећу на Европском тржишту, а посебно у домену комуналних услуга које су у свијету тренд и 
имају своју посебну грану дјеловања и константног развоја. 

 

 
 

СЛИКА 6.9.10. Приказ броја запослених у Републици Српској и Добоју  
(као регионалном центру) у односу на општину Дервента 

 

 
СЛИКА 6.9.11. Евиндентирани број пензионера у општини Дервента  

за период од 2003.- 2008. године 
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 6.10. ПОСЛОВАЊЕ ПРИВРЕДЕ 
 
Анализа стања, потешкоћа и потреба у области привреде са посебним освртом на тешкоће у 

области запошљавања, у свјетлу могућих тешкоћа везаних за свјетску финансијску кризу и могуће 
негативне посљедице на привреду наше општине, која је била предмет разматрања Скупштине 
општине је, поред осталих елемената, била полазна основа за израду Приједлога мјера за сузбијање 
негативних ефеката свјетске економске кризе на општину Дервента, које су усвојене од стране СО-е. 
Све дефинисане мјере имају за циљ побољшање ликвидности привреде, растерећење и подстицање 
привредног развоја и запошљавање. 

 
Реализација утврђених подстицајних мјера у домену привреде углавном тече предвиђеном 

динамиком. Дервентска привреда, упркос кризи и гашењу појединих, углавном мањих производних 
погона, у протеклој години показала је своју флексибилност, задржана су радна мјеста, а и даље се 
остварују добри извозни резултати.  

 
Анализирајући стање пријава и одјава обављања дјелатности самосталних привредника на 

подручју општине, видљиво је да је у 2009. години са обављањем дјелатности почело нових 166 
привредника (предузећа и самосталне радње), док је истовремено дјелатност престало да обавља 
126 привредника. Ради поређења напомињемо да је у 2008. години са обављањем дјелатности 
почело нових 182 привредника, док је дјелатност престало да обавља 164 привредника. 

 
Према подацима исказаним у годишњим обрачунима резултата пословања поднесеним Агенцији 

за посредничке, информативне и финансијске послове „АПИФ“, а.д. Бања Лука, Пословна јединица 
Добој, привредни субјекти са подручја општине Дервента у 2009. години су остварили укупне 
приходе у износу од 297.325.734,00 КМ или за 22,99% мање у односу на 2008. годину. 

 
Укупни расходи износе 266.577.899,00 КМ, што је за 28,36% мање у односу на претходну 

годину. 
 
Позитивно је пословало 130 привредних друштава и задруга, а остварена добит износи 

13.492.595,00 КМ, што је за 10,57% мање у односу на 2008. годину. 
 
Са губитком је пословало 61 привредно друштво и задруга, а укупан губитак износи 3.500.849,00 

КМ, што је у односу на претходну годину више за 46%. 
 
У сљедећој табели приказани су остварени финансијски резултати пословања привредних 

субјеката на подручју општине у 2009. и 2008. години. 
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СЛИКА 6.10.1. Остварени финансијски резултати пословања привредних субјеката на  

подручју општине Дервента у 2009. и 2008. години. 
 
 
6.11. САМОСТАЛНЕ РАДЊЕ – БРОЈНО СТАЊЕ И СТРУКТУРА 
 
 
Према евиденцијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 2009. години 

регистровано је нових 96 самосталних радњи, а у истом периоду са радом су престале 94 радње. У 
поређењу са 2008. годином, када је регистровано нових 97 радњи, а са радом престало 132 радње , 
уочљиво је да је у 2009. години одјављено 38 радњи мање, а број новопријављених је приближно на 
истом нивоу. 

 
Кретање броја самосталних радњи у 2009. години приказано је у сљедећој табели: 
 

 
СЛИКА 6.11.1. Табеларни преглед структуре самосталних радњи у 2009. и 2008. години 

 
Поред наведеног, за обављање трговинске дјелатности на пијацама регистрован је 140 

предузетника. (стање у 2009. години, без већих измјена у односу на 2008. годину). Преглед тренутно 
регистрованих занатских радњи по врстама дјелатности је у прилогу информацији. 

 

Ред. 
број 

ФИНАНСИЈСКИ  
РЕЗУЛТАТ 

2009. год 
(у KM) 

2008. год 
(у KM) 

ИНДЕКС 
2009./2008. 

1 2 3 4 5 
1. Укупни приходи 297.325.734,00 386.047.862,00                 77,01 
2. Укупни расходи 266.577.899,00 372.105.026,00                 71,64 
3. Добит   13.492.595,00   15.080.222,00                 89,43 

4. 
Број привредних субјеката који 
су остварили добит 

                   130                     136                 95,58 

5. Губитак     3.500.849,00      2.397.766,00                146,00 

6. 
Број привредних субјеката који 
су остварили губитак 

                      61                       56                108,92 

7. 
Број заопслених (на бази 
остварених часова рада) 

            4.069,49             4.048,17                 100,52 

8. Укупни приходи по запосленом           73.062,16           95.363,55                   76,61 
9. Укупни расходи по запосленом           65.506,46            91.919,32                   71,26 
10. Добит по запосленом             3.315,54              3.725,19                   89,00 
11. Губитак по запосленом                860,26                 592,30                 145,24 
12. Број привредних субјеката                     191                     192                   99,47 

Ред. 
број 

Врста дјелатности Број радњи 
2009. год 

Број радњи 
2008. год 

ИНДЕКС 
2009./2008. 

1. 
Самосталне трговачке 
радње 

224 222 100,90 

2. 
Самосталне угоститељске 
радње 

178 180 98,88 

3. Самосталне занатске радње 168 175 96.00 
4. Услужне радње  48 45 106,66 

5. 
Самостална дјелатност - 
остало 

43 37 116,21 

 УКУПНО: 661 659 100,30 
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6.12. ЗАПОСЛЕНОСТ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
 
 
Према подацима достављеним од стране Фонда ПИО РС, пословница Дервента, на подручју 

општине, у области привреде и ванпривреде, на крају 2009. године било је запослених 6.763 радника. 
Број запослених мањи је у односу на исти период 2008. године за 2,27 % (на крају 2008. године било 
је запослених 6.920 радника). 

 
Највећи број запослених у 2009. години био је у приватним предузећима (д.о.о.) – 3.286 радника, 

што је за 1,40% мање у односу на стање крајем 2008. године. У државним установама и јавним 
предузећима било је запослених 1.463 радника, што је за 4,12% више у односу на исти период 2008. 
године, а у акционарским друштвима 770 радника, или за 9,31% мање у односу на исти период 2008. 
године. 

 
У самосталним радњама било је запослено 1.244 радника, или за 6,60% мање у односу на исти 

период 2008. године. 
 
На подручју општине крајем 2009. године пословало је: 
 

- 34 акционарска друштва,  
- 67 субјеката у државним установама и јавним предузећима (овај број обухвата и све 

организационе јединице државних установа и јавних предузећа који се у Фонду ПИО, 
према прописаним евиденцијама воде као посебни субјекти, те организационе дијелове 
јавних предузећа и државних установа који раде у Дервенти, а чије је сједиште ван 
Дервенте и сл.),  

- 443 приватна предузећа (д.о.о.), и 
- 661 самостална радња. 

 
У сљедећој табели приказани су упоредни подаци о стању запослености на подручју општине 

према облику организовања у 2009. и 2008. години. 
 
 

Ред. 
број 

Врста правног лица Број запосл. 
31.12. 2009. год. 

Број запосл. 
31.12.  2008. год. 

ИНДЕКС 
2009./2008. 

1. 
Државне установе и јавна 
предузећа 

1.463 1.405 104,12 

2. Акционарска друштва  770 849 90,69 
3. Приватна предузећа (д.o.o.) 3.286 3.334 98,56 
4. Самосталне дјелатности 1.244 1.332 93,39 

 УКУПНО: 6.763 6.920 97,73 
 
 СЛИКА 6.12.1. Стање запослености на подручју општине Дервента у 2009. и 2008. години 
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Према подацима којим располаже Републички завод за статистику, структура запослености на 
подручју општине Дервента у 2009.год. према јединственој класификацији дјелатности је сљедећа: 

 

 
СЛИКА 6.12.2. Структура запослености на подручју општине Дервента за 2009. год.  

 
 
6.13. СТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
 
 
Према подацима Завода за запошљавање РС, Биро Дервента на евиденцији незапослених у 

Дервенти на дан 01.01.2010. године године било је пријављених 2.109 лица, што је за око 10 % више у 
односу на стање у истом периоду 2008. године.  

 
 

 
Ред. 
број 

 
Степен стручне спреме 

Стање на дан 01. 01. 2010. год. 

Број лица Учешће у укупном 
броју. (%) 

Неквалификовани радници 681 32,29  

Полуквалификовани и НСС радници 80 3,79  

Квалификовани радници, разних 
квалификација 

744 35,28  

Лица са средњом стручном спремом 503 23,85  
Висококвалификовани радници 27 1,28  
Лица са вишом школском спремом 28 1,32  
Лица са високом стручном спремом 46 2,19  

 УКУПНО 2.109 100,00 
 

 СЛИКА 6.13.1. Квалификациона структура незапослених на дан 01. 01. 2010. године 
 
 
 

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ 
БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
Пољопривреда, лов шумарство 348 
Вађење руде и камена 15 
Прерађивачка индустрија 2.520 
Производња и снадбијевање електричном енергијом, гасом и водом 121 
Грађевинарство 328 
Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала и 
предмета за личну употребу и домаћинство 

1.101 

Хотели и ресторани 280 
Саобраћај, складиштење и везе 249 
Финансијско посредовање 22 
Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне активности 160 
Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 260 
Образовање 420 
Здравствени и социјални рад 204 
Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности 104 

УКУПНО: 6.132 
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6.14. СПОЉНО ТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА  
        ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА У 2009. ГОДИНИ 
 
 
Према подацима Привредне коморе регије Добој на подручју ове регије највећи обим 

спољнотрговинске размјене у 2009. години, као и у претходних неколико година остварила је 
општина Дервента. 

Обим спољнотрговинске размјене општине Дервента у 2009. години износио је 321.776.000,00 
КМ, од тога извоз износи 155.920.000,00 КМ, а увоз 165.856.000,00 КМ.  

 
У односу на 2008. годину општина Дервента је у 2009. години остварила извоз мањи за 28,79 %, 

док је остварени увоз мањи за 39,30 %.  
 
У 2009. години Дервента је у извозу Регије, који износи 299.670.000,00 КМ учествовала са 52,36 

%, а у увозу Регије, који износи 428.562.000,00 КМ са 38,70 %. Покривеност увоза извозом за 
општину Дервента у 2009. години је 94,01 %. 

  
Општина Дервента је у 2009. години учествовала са 9,10% у извозу Републике Српске, а са 

4,65% у увозу Републике Српске. 
 
Из БиХ највише се извози у Хрватску, Њемачку, Србију, Италију и Словенију. Од укупног 

извоза у ове земље је извезено 66%. Што се тиче увоза, највише се увози из Хрватске, Србије, 
Словеније, Њемачке и Италије. Из ових земаља увезено је 59% од укупног увоза БиХ. 

 
Кретања у оствареној спољнотрговинској размјени општине Дервента у периоду 2007.-2009. 

године и учешће у спољнотрговинској размјени регије Добој у истом периоду илуструју подаци 
Привредне коморе Регије Добој, приказани у сљедећим табелама: 

 
  

 
СЛИКА 6.14.1. Остварена вриједност извоза и увоза општине Дервента  

у периоду 2007. – 2009. године  
 

 
 СЛИКА 6.14.2. Учешће општине Дервента у извозу Регије Добој у периоду 2007. – 2009. године 

 
 
 

Остварена вриједност 
извоза (у 000 KM) 

Остварена вриједност 
увоза (у 000 KM) 

 

Покривеност увоза 
извозом ( у %) 

2007.g. 2008.g. 2009.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
192.762 218.987 155.920 234.382 273.138 165.856 82,24 80,17 94,01 

Остварена вриједност 
извоза регије Добој 

(у 000 KM) 

Учешће општине Дервента у извозу регије Добој 
(у 000 KM) и у % 

2007. г 2008. г 2009. г 
2007. у 

(000KM) 
у % 

2008. у 
(000 KM) 

у % 
2009. у 

(000 KM) 
у % 

363.581 411.394 299.670 192.762 53,01 218.987 53,23 155.920 52,36 
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Остварена вриједност увоза 
регије Добој  (у 000 KM) 

Учешће општине Дервента у увозу регије Добој 
(у 000 KM) и у % 

2007. г 2008. г 2009. г 
2007.г у  
(000KM) 

у % 
2008. у 

(000 KM) 
у % 

2009. у 
(000 KM) 

у % 

541.544 671.165 428.562 234.382 43,28 273.138 40,69 165.856 38,70 
 
СЛИКА 6.14.3. Учешће општине Дервента у увозу Регије Добој у периоду 2007. – 2009. године 
 
 
 
6.15. АКТУЕЛНА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРИВРЕДИ 
 
 
С обзиром на сложеност и тежину економске ситуације у Републици Српској и до сада је била 

евидентна проблематика рада и пословања, како малих и средњих, тако и великих фирми. 
 
У контактима са привредницима општине наглашен је захтјев и неопходност за брже и 

адекватније рјешавање проблематике карактеристичне за све привредне гране и пословне субјекте, а 
то су: 

 
 Високе и неуједначене стопе пореза и доприноса, гдје се захтјева хитно смањење и 

изједначавање на подручју цијеле БиХ у циљу спрјечавања нелојалне конкуренције; 
 Висока парафискална оптерећења (водни доприноси, доприноси за шуме и др.), тражи се 

смањење и укидање; 
 Недостају механизми заштите домаће производње; 
 Недостају стимулативне мјере извоза, супституције увоза и новог запошљавања; 
 Високе царинске стопе, тражи се ослобађање царина на увоз репроматеријала, опреме и 

резервних дијелова који се не производе у БиХ у циљу подизања конкурентности на домаћем 
и иностраном тржишту; 

 Изражен је проблем разних видова нелојалне конкуренције;  
 Високе каматне стопе, неповољна кредитна средства; 
 Компликоване царинске процедуре;  
 Компликоване и скупе административне процедуре; 
 Проблем разрјешења унутрашњих дугова (обавезе држави се морају платити одмах, јер се 

обрачунавају камате, а наплата урађеног посла се пролонгира); 
 Високе цијене енергената и комуналних услуга. 
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СЛИКА 6.15.1. Преглед занатских радњи разврстаних по врстама дјелатности  
(стање на дан 20.06.2010.год.) 

Редни број ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ БРОЈ РАДЊИ 

1. 
ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
(аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, вулканизер и 
аутопраонице итд.) 

37 

2. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР 4 
3. ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ БИРОТЕХНИКЕ 1 
4. ПОПРАВАК КУЋАНСКИХ АПАРАТА 3 
5. ТВ СЕРВИС 3 
6. ФОТОГРАФ И ИЗРАДА КЉУЧЕВА 2 
7. АУТООТПАД 1 
8. КОВАЧКО – БРАВАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ 1 
9. ПРОИЗВОДЊА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА (сокова) 1 

10. КРОЈАЧКИ САЛОН - УСЛУГЕ 2 
11. ПРОИЗВОДЊА РАДНЕ ОДЈЕЋЕ 2 
12. КРОЈЕЊЕ И ШИВАЊЕ ОБУЋЕ 4 
13. ПОПРАВКА ОБУЋЕ - ОБУЋАР 2 
14. ПОПРАВКА ПИЛА 2 
15. ПРЕРАДА ВОСКА 1 
16. УСЛУЖНО МЉЕВЕЊЕ ЖИТАРИЦА  2 
17. ПРОИЗВОДЊА МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА 2 
18. ПЕКАРЕ – ПРОИЗВОДЊА ХЉЕБА 5 
19. ПРОИЗВОДЊА КОРА ЗА ПИТЕ 2 
20. ИЗРАДА ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ 5 
21. ОПТИЧАРСКЕ РАДЊЕ 4 
22. ПРЖИОНИЦЕ КАФЕ 3 
23. ЗЛАТАРЕ 4 
24. ИЗРАДА БИЖУТЕРИЈЕ И ОБРАДА МЕТАЛА 1 
25. ФРИЗЕРСКИ САЛОН 26 
26. РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА 1 
27. КАМЕНОРЕЗАЦ 4 
28. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕМЕНАТА ОД БЕТОНА 3 
29. ПРОИЗВОДИ ОД ПЕЧЕНЕ ГЛИНЕ (опека) 1 
30. ПРОИЗВОДЊА АМБАЛАЖЕ ОД ДРВЕТА 2 
31. ПРОИЗВОДЊА АЛАТА 1 
32. ОСНОВНИ МАШИНСКИ РАДОВИ  1 
33. ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 3 

34. 
ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО 

1 

35. ПРОИЗВОДЊА ПЛАСТИЧНИХ МАСА 5 
36. ВИКЛОВАЊЕ МОТОРА И ИЗРАДА КЉУЧЕВА 1 
37. СТАКЛАР 2 
38. ЛИМАР 1 
39. СТОЛАР 5 
40. ПРОИЗВОДЊА НАМЈЕШТАЈА 1 
41. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 1 
42. ТАПЕТАР 1 
43. КЛАОНИЦА 2 
44. ЦВЈЕЋАРЕ 6 

 УКУПНО: 162 
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Редни 
број 

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ БРОЈ РАДЊИ 

1. ВИДЕОТЕКА 7 
2. ПРОДАЈА КАСЕТА 1 
3. КОМПЈУТЕРСКИ КЛУБ 3 
4. ПРОЈЕКТНИ БИРО 1 
5. ПОГРЕБНА ДЈЕЛАТНОСТ 7 
6. ТРАЖЕЊЕ ИЗГУБЉЕНИХ ЛИЦА 1 
7. ХИМИЈСКА ЧИСТИОНИЦА 2 
8. ЗАБАВНИ ПАРКОВИ 1 
9. КОЗМЕТИЧКИ САЛОНИ 2 

10. САУНЕ И СОЛАРИЈ 2 
11. ВЕТЕРИНАРСКЕ АМБУЛАНТЕ 5 
12. АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ 1 
13. АГЕНЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГА 14 

 У К У П Н О 47 
 
 

СЛИКА 6.15.2. Преглед услужних радњи разврстаних по врстама дјелатности  
(стање на дан 20.06.2010.год.) 

 
 

Редни 
број 

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ БРОЈ РАДЊИ 

1. 

ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
инсталатерски, изолациони радови, постакљивање, 
постављање цијевних инсталација, постављање зидних 
и подних облога, малтерисање, стакларски радови, 
фарбарски радови, фасадни и штрокатурни радови итд. 

33 

2. 

УТОВАРИВАЧКА И РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ, РУШЕЊЕ И РАЗБИЈАЊЕ 
ОБЈЕКАТА, КОПАЊЕ КАНАЛА, ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ итд. 

10 

3. 
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕШКИХ 
ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

1 

4. ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА 1 

 У К У П Н О 45 
 
 

СЛИКА 6.15.3. Преглед дјелатности које не захтјевају пословне просторије  
(стање на дан 20.06.2010.год.) 
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СВОТ анализа за сектор привреде и МСП општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Потенцијал радне снаге 

 Одлучност локалне заједнице на провођењу 
политике развоја мале привреде 

 Обучена радна снага 

 Традиција и искуство у одређеним гранама 
индустрије 

 Географски положај  

 Клима  

 Здрава животна средина 

 Постоје одређени објекти за рад индустрије 

 Постоји индустријска инфраструктура 

 Повећање броја малих и средњих предузећа 

 

СНАГЕ - STRENGHTS 

 
 
 
 
 Све већи број незапослених 

 Неискоришћеност постојећих производних 
погона 

 Недостатак квалификоване радне снаге за 
одређене дјелатности 

 Недовољна практична знања стечена кроз 
образовни систем 

 Недовољно ангажовање институција за 
преквалификацију и обуку 

 Неадекватна менаџерска знања 

 Недостатак квалитетних центара обуке 

 Недовољан развој и трансфер нових 
технологија у сектору привреде 

 Недовољно обезбјеђен простор за развој 
индустрије (пословне зоне, индустријске 
зоне и слободне зоне) 

 Непостојање адекватног просторног плана 

 Постојећа инфраструктура није адекватна за 
развој и раст привредник капацитета 

 Недостатак кластера 

 Административне и законске баријере 

 Низак извозни капацитет мале привреде и 
недовољна знања о тржишту 

 Нелојална конкуренција 

 Недостатак повољних финансијских 
средстава за рад и развој 

 Неадекватна знања и примјена 
информационих технологија 

 Недовољан број средњих предузећа 

СЛАБОСТИ - WEAKNESSES 
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 Агенција за развој 

 Пословни инкубатор 

 Средње школе 

 Центар за образовање кадрова 

 Струковна удружења/кластери 

 Континуирана подршка у образовању 
предузетника 

 Царинска испостава 

 Израда стратегије развоја малих и средњих 
предузећа 

 Постојање великог броја пословних људи из 
Дервенте у иностранству 

 Сарадња са дијаспором 

 Привлачење инвестиција за изградњу 
производних капацитета по стандардима ЕУ 

 Измјена законске регулативе 

 Регионално удруживање 

 Трансфер знања 

 Развој образовних институција 

 Увођење предузетништва у формалне 
програме образовања 

 Реконструкција и изградња инфраструктуре 

 Елиминисање рада на црно 

 Повећање броја пословних субјеката 

 Увођење нових технологија и виших фаза 
прераде 

 Развој тржишта капитала 

 Директна страна улагања 

 Стварање повољног амбијента за 
инвестирање 

 Промоција општине Дервента као мјеста за 
инвестирање 

 Центар за радну оријентацију 

 Обезбјеђивање средстава под повољним 
условима, емитовање вриједносних папира 

 Приступ фондовима ЕУ 

ШАНСЕ - OPPORTUNITIES 
 
 
 

 
 Одлив радне снаге (омладина, образоване и 

стручне особе) 

 Неусклађеност образовног система са 
тржиштем рада и потребама привреде 

 Рад на црно 

 Неразвијање инфраструктуре  

 Недовољна директна страна улагања 

 Нестимулативна политика банака 

 Неприпремљеност мале привреде за 
конкурентске притиске са тржишта ЕУ 

 Непознавање стандарда ЕУ 

 Некоординираност у провођењу мјера и 
програма за малу привреду 

 Недовољан приступ средствима за развој из 
Европских фондова 

 Визни режим 
 

 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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 СЛИКА 6.15.4. СВОТ анализа - сектор привреде и МСП-а општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Обучавање кадрова за израду пројеката за 
средства ЕУ 

 Стварање центра за обуку ђака, омладине и 
незапослених лица 

 Спремност локалне заједнице да подстакне 
нове инвестиције 

 Индустријска зона - ревитализација и 
проширење 

 Већа сарадња привредних и непривредних 
организација са образовним институцијама 
ради школовања кадрова одређеног профила 

 Стварање препознатљивог Бренда 

 Увођење подстицајних мјера за производна и 
извозно оријентисана предузећа 
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7. КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ  
    НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
7.1. ЗЕМЉИШТЕ 
 
 
Општина Дервента заузима сјеверни дио Републике Српске и у погодном је положају за 

економски развој. 
 
Земљиште је основни природни ресурс на коме већина становништва општине темељи своју 

егзистенцију, и важно је споменути да је земљиште још увијек очувано од загађења. Пољопривредно 
земљиште је природно богатство и добро од општег интереса, то је темељ пољопривредне 
производње и производње хране за човјека и његове потребе. 

 
Подаци пољопривредног земљишта који се воде у статистици катастарског операта дужи низ 

година нису усклађени према стању на терену. 
 
 Стварно стање на терену је другачије и због разних разлога један облик кориштења је прешао у 

други. Као на примјер, воћњаци у државној својини више нису у функцији производње, површине 
под рибњацима нису нигдје евидентиране, мада на подручју општине има преко 10 ха површине под 
рибњацима, дио површина под виноградима није нигдје евидентиран, дио површина приватног и 
државног сектора, ситне парцеле, дужи низ година се не обрађују, зарасле су у шибље па и у шуме. 
На дијелу површина пољопривредног земљишта извршена је промјена културе земљишта, а дијелу је 
промијењена намјена (пр. грађевинско земљиште). 

 
Због оваквог стања праве се грешке у статистичким подацима код процјена штета и планирања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 7.1.1. Стратешки контекст за развој пољопривреде у општини Дервента 

РАЦИОНАЛНО 
КОРИШТЕЊЕ 
ЗЕМЉИШТА И 
РАДНЕ СНАГЕ

 
ПОЉОПРИВРЕДА 

И РАЗВОЈ 
РУРАЛНИХ 
ПОДРУЧИЈА 

ПОВЕЗИВАЊЕ СА 
ПРЕХРАМБЕНОМ 
ИНДУСТРИЈОМ 

ПОВЕЗАНОСТ СА 
ТРГОВИНОМ И 

ДИСТРИБУЦИЈОМ 

 
ПОВЕЗАНОСТ СА 
ТРАДИЦИЈОМ 

ПОВЕЗАНОСТ СА 
НУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

ПОВЕЗАНОСТ СА 
ТУРИЗМОМ – 

ГАСТРОНОМСКИ 
АСПЕКТИ 
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На простору општине јављају се разне врсте земљишта. Највећу површину општине покрива 
псеудоглеј, смонице и алувијални наноси.  

 
У погледу бонитета (квалитета) земљишта, подручје општине има најнижи бонитет на добојској 

регији, јер свега 26,7 % чини земљиште од I – IV класе, које представља квалитетно пољопривредно 
земљиште, 73,3 % земљиште од V – VII класе. 

 

 
 
 СЛИКА 7.1.2. Приказ класификације земљишта и однос учешћа истог у добојској регији. 

 
 
Пољопривредно земљиште у површини од око 35.671 hа на подручју општине, распоређено је на 

приватно и државно власништво, под приватним је око 34.198 hа површине или 96,37 %, а у државној 
својини 1.473 hа површине или 3,63 %. 

 
Обрадивог пољопривредног земљишта је око 34.803 hа површине, од чега је у приватној својини 

око 33.720 hа или 96,88 %, а у државној својини око 1.083 hа или 3,12 %. 
 
У предратно вријеме, али и данас, земљиште се доста нерационално користило, није се 

обрађивало у потпуности, или се недовољно обрађивало, а највише је било присутно необрађених 
површина и површина под угаром. 

 
 СЛИКА 7.1.3. Приказ обрадивог пољопривредног           СЛИКА 7.1.4. Приказ пољопривредног 
          земљишта са власничком структуром.                        земљишта са власничком структуром. 

 
 
Треба истаћи проблем уситњеност пољопривредних парцела, што представља ограничавајући 

фактор за организованом пољопривредном производњом за тржиште. Узрок овог проблема треба 
тражити и у конфигурацији терена и историјским факторима. Превазилажење проблема арондацијом 
и комасацијом је врло осјетљив процес, који захтијева учешће стручњака, финансијска средства и др.  

 
Прије грађанског рата пољопривредним површинама дервентске општине власнички је 

располагало нешто мање од десет хиљада газдинстава. Након рата, број газдинстава је смањен 
отприлике за половину, али не као посљедица укрупњавања посједа.  

 

КЛАСА ЗЕМЉИШТА I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 
УЧЕШЋЕ У % 0.7 3.0 11.6 11.4 27.0 33.5 11.7 1.1 100 

 26.7% 73.3% 100% 
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На подручју руралног дијела општине Дервента присутно је 38.825 посједника земљишта, са 
61.235 пољопривредне парцеле и 34.018 hа укупних пољопривредних површина. Из тога проистиче 
да је просјечна величина пољопривредне парцеле 0,56 hа површине, а просјечна величина посједа у 
руралном дијелу општине 0,88 hа површине. Овако доминантан ситан посјед на општини је негативан 
фактор у тржишном облику привређивања. 

 
СЛИКА 7.1.5. Приказ класификације земљишта и однос учешћа истог на простору  

општине Дервента. 
 
 
7.2. РАТАРСКА ПРОИЗВОДЊА 
 
 
Пољопривредна производња представља једну од основних дјелатности на овом подручју. 

Земљиште, повољни климатски услови, постојећи капацитети, едуковани произвођачи и 
дугогодишње искуство у пољопривреди, главне су претпоставке њеног развоја. 

 
Пољопривредна производња се одвија у условима умјерено – континенталне климе (надморска 

висина претежног дијела подручја општине износи 160 m), гдје се производе све врсте 
пољопривредних производа тог климата. 

 
 

 
 
 

 СЛИКА 7.2.1. Приказ ратарске производње на подручју општине Дервента за период  
1990., 1995. и 2003. годину. 

 
 
 
 
 

Ред.бр. 
ВЕЛИЧИНА 
ПОСЈЕДА 

БРОЈ 
ДОМАЋИНСТАВА 

УКУПНО 
АНГАЖОВАНО 

СТАНОВНИКА/ПОСЈЕД 

СТАНОВНИШТВО 
ЗАПОСЛЕНО 

У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Учешће 
у (%) 

1. До 30 дунума 2.629 2.629 1 38,76 
2. Од 30-80 дунума 1.662 3.324 2 49,00 
3. Преко 80 дунума 237 830 3,5 12,24 

 УКУПНО 4.528 6.783 --- 100,00 
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Уопште гледано, општина има изванредне услове и за производњу здраве хране. 
 
У данашњој структури ратарства, преовлађује биљна производња за потребе сточарства, што је 

посљедица интензивирања ове пољопривредне гране. Од укупно обрадивих површина, годишње се 
обрађује око 12.000 - 13.000 hа површине , тако да гледано уопште, велике површине земљишта 
остају необрађене. Приноси су ниски и мањи су два до три пута него у развијеним земљама. 

 
Најзаступљенија биљна култура је кукуруз који је засијан на око 45% укупне сјетвене површине. 

Просјечан принос кукуруза износи око 6 тона по хектару. Друга биљна култура по заступљености је 
пшеница, која је засијана на око 20% сјетвених површина. Просјечан принос је око 4 тоне по хектару. 
У посљедње вријеме све већи значај има тритикале , који има све важнију улогу у исхрани стоке. Под 
овом биљном културом је око 8 % укупних сјетвених површина. 

 

 
СЛИКА 7.2.2. Приказ учешћа производње ратарских култура на подручју општине Дервента. 

 
 
Посматрајући укупну површину обрадивог земљишта видимо да је проценат кориштења око 

40% , што не можемо да будемо задовољни обзиром на значај пољопривредне производње уопште. 
Овако низак ниво кориштења обрадивог земљишта повезан је са миграцијом становништва услијед 
ратних дејстава на подручју општине.  

 
Због нерентабилности производње последице ниске цијене на тржишту као и због конкуренције 

страних производа присутних на нашем тржишту, чак и оних производа који овдје представљају 
главне културе, веома је изражен низак ниво тржишног карактера пољопривредне производње. 

 
У развоју ратарске производње, у наредном периоду очекује се смањење површина под житима, 

а повећање површина под крмним и повртним биљем, док ће озбиљнији раст индустријског биља 
зависити од покретања прерађивачких капацитета. 

 
 
7.3. ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА 
 
 
Климатски и земљишни услови омогућавају интензивну производњу воћа на нашем простору, 

мада је основна карактеристика њена екстензивност, застарио сортимент, неадекватна агротехника и 
заштита. Површине које су погодне за квалитетну обраду резервисане су за ратарску производњу, 
тако да су воћњацима препуштени терени са нагибом, што све отежава одржавање и примјену 
одговарајућих агромјера.  
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Према статистичким подацима производња воћа се заснива на површини од 2.381 hа. 
 
У последњих 10 година на подручју општине засновано је око 50 hа воћњака са интензивном 

производњом јабучастог и коштичавог воћа, али и око 6 hа нових плантажних засада винограда, гдје 
су испоштовани стандарди високоинтензивне производње. 

 
У нашој општини су заступљене готово све континенталне врсте воћа као што су шљива, јабука, 

крушка, вишња, трешња, кајсија, бресква, орах, јагодичасто воће. 
 
Проблем у воћарској производњи је традиционално немаран однос према воћарским културама. 

Устаљена је пракса уласка у воћњаке само у вријеме бербе и за вријеме резидбе. У највећем броју 
случајева производња служи за задовољење властитих потреба домаћинства. 

 
Воћарска производња представља један од најпрофитабилнијих видова пољопривредне 

производње и није могућа без примјењених техничко - технолошких знања. 
 
Пољопривредни произвођачи који се одлуче на инвестирају у воћарску производњу морају да 

прихвате потпуно нови начин рада и размишљања, јер се технологија гајења у многоме разликује 
уназад пар година. 

Имајући у виду потребе прерађивачке индустрије за воћем као сировином за прераду, као и 
могућност пласмана ових производа на домаћем тржишту, гдје постоји значајан дефицит, требало би 
значајнију пажњу посветити повећању обима воћарске производње.  

 
 
 
7.4. ПОВРТЛАРСТВО 
 
 
Повртларска производња се одвија по навици, без адекватне агротехнике и квалитетног 

сјеменског и садног материјала. Лоше временске прилике као што су велике количине падавина, 
висока влажност ваздуха и високе температуре погодују развоју биљних болести нарочито пламењаче 
на парадајзу, краставцима, кромпиру, граху и луку, што проузрокује краће трајање вегетације. 

 
Да би се повећале површине под повртним биљем потребно је примјенити савремену 

технологију гајења, квалитетан сјеменски и садни материјал, правилну исхрану и заштиту усјева, 
наводњавање, те би се тада ова област биљне производње сврстала у профитабилну производњу. 

 
У посљедњих неколико година пластеничка производња код нас поприма све већи значај, јер 

обезбјеђује већи профит у односу на бројне видове производње хране.  
 
Приноси добијени у оваквим условима узгоја значајно су већи него на отвореном пољу. Такво 

поврће на тржишту има високу цијену, јер су највише орјентисани на рану производњу (ван сезоне у 
јесен, зими и рано у прољеће) као што је производња парадајза, паприке, салате, краставаца.  

 
Ову пластеничку производњу треба максимално подржати из разлога континуиране производње 

и снабдјевености тржишта током цијеле године, а то је посебно будућност домаћинстава са малом 
површином земљишта и која располажу са мало радне снаге. На подручју општине има 21 
пластеничар са површином пластеника преко 2,0 hа, који се баве робном производњом и своје 
производе пласирају на локално и шире тржиште. Велики број пољопривредних домаћинстава 
општине Дервента посједује пластенике за своје потребe. 

 
 



Страна 88 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

 
7.5. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА  
 
 
Сточарство спада међу најзначајније факторе развоја пољопривредне производње. Статистички 

подаци говоре да постоји тенденција убрзаног квалитативног и квантитативног раста сточног фонда 
на подручју општине. Што се тиче значаја појединих врста стоке , с обзиром на разноврсност, 
количину и вриједност производа које се од њих добијају, говеда долазе на прво мјесто. Послије 
говеда, по значају долази живина за које имамо широки пласман уговорене производње, затим свиње 
и овце, мада је њихов пласман везан за локално тржиште. 

 
 
7.6. ГОВЕДАРСТВО И ПРОИЗВОДЊА МЛИЈЕКА 
 
 
У говедарској производњи, најзаступљенија је производња млијека и она по економском значају 

заузима прво мјесто у сточарству. Производњи млијека окреће се све већи број пољопривредних 
произвођача из разлога што та производња има обезбјеђен пласман. Организован је свакодневни 
откуп млијека од стране 3 мљекаре („Млијеко – продукт“ Козарска Дубица, „Натура Вита“, Блатница, 
Теслић и „Инмер“, Градачац). 

 
Највећи откупљивач млијека на подручју општине је „Млијеко-Продукт“ из Козарске Дубице, 

које је својим организованим и професионалним откупом млијека утицало да дође до обогаћења 
сточног фонда, поправке расног састава, водећи рачуна о здравственом стању музних крава, 
потенцирајући да се музна грла једном годишње испитују на присуство заразних обољења 
(бруцелоза, туберколоза, леукоза и лептиспироза) што је резултирало већу производњу млијека. 

 
На подручју општине најзаступљеније је око 80 % говече у типу сименталца , црвени и црни 

холштајн, те остала укрштена грла.  
 
Годишњи откуп свјежег сировог млијека је око 6.400,000 литара. Заштитом сточног фонда на 

подручју општине баве се А.Д. „Ветеринарска станица“, Дервента са двије амбуланте, те приватне 
ветеринарске амбуланте „Јелић“, „Татић“, „Јелисић“, „Свети Лука 2“ и „Златан-вет“ које 
територијално покривају цијелу општину. 

 
 

ГОДИНА Млијекопродукт Натура вита Инмер УКУПНО 
ЛИТАРА 

 количина кoличина кoличина  
2003. --------- ----------- ----------- 3.150,000 
2004. 3.502,239 ----------- ----------- 3.502,239 
2005. 4.986,971 ----------- ----------- 4.986,971 
2006. 4.593,560 ----------- ----------- 4.593,560 
2007. 5.961,960 126.836 ----------- 6.088,796 
2008. 6.390,135 251.054 54.000 6.665,189 
2009. 5.012,135 1.246,452 83.000 6.341,567 

 
 СЛИКА 7.6.1. Табеларни приказ количине откупљеног сировог млијека на територији општине 

Дервента. 
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7.7. СВИЊОГОЈСТВО 
 
 
По својим природним карактеристикама и реалној могућности развоја, свињогојство треба да 

заузме високо мјесто у структури производње меса. Међутим, није такав случај, из разлога што 
свињогојска производња служи за задовољење властитих потреба домаћинства, а само се мали број 
пласира на тржиште. Премда, у свињогојству постоје далеко веће могућности повећања производње, 
због релативно брзог прираста. Опоравак ове производње је веома спор, без обзира на кратки узгојни 
интервал. То је одраз недостатка обртног капитала за набавку квалитетног расног састава, тренутно 
ниском цијеном на тржишту, губитка тржишта и сл. 

 
 

 
  

 СЛИКА 7.7.1. Табеларни приказ количине сточног фонда за период 1990., 1995. и 2003. 
 
 
 
 
7.8. ПЕРАДАРСТВО 
 
Заузима значајно мјесто у сточарству на подручју општине, не само због инсталисаних објеката, 

него и због повећане потражње за месом перади. Према подацима са којим располажемо изграђено је 
преко 50 објеката за тов перади мини фарми, укупног капацитета са око 420.000 комада пилића у 
једном турнусу, производња са око 5.040 тона меса на годишњем нивоу. У току једне године 
произвођачи остваре и до 6 турнуса, што ову производњу чини профитабилном (са изузетно брзим 
обртом капитала) у односу на остале производње.  

 
То је производња која је попримила све принципе савремене производње захваљујући научним и 

технолошким достигнућима као што су: генетска достигнућа, достигнућа у проучавању физиологије 
код живине, а посебно из области исхране живине.  

 
Произвођачи живинског меса своје производе пласирају не само на тржиште БиХ, већ и изван 

граница, а све се више одлучују на уговорену производњу из разлога сигурног откупа. Раст 
производње живинског меса је подстакнута тржишном тражњом. 

 
Тренутно је усељено око 392.000 комада пилића у једном турнусу , са производњом око 784.000 

kg меса у једном турнусу. На годишњем нивоу је то око 4.704 тоне произведеног свјежег пилећег 
меса. 

 
 
 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА СТОКЕ 1990. Година 1995. Година 2003. Година 

1. Говеда 11.308 5.200 6.000 
2. Свиње 34.272 21.000 25.000 
3. Овце 3.247 1.400 4.400 
4. Живина 114.031 60.000 265.000 
5. Коњи 564 250 200 
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7.9. ОВЧАРСТВО 
 
 
Тренутно је недовољно заступљено на подручју општине и екстезивног је карактера, премда 

постоје повољни услови за развој ове сточарске производње.  
 
У послијератном периоду овчарство се почело развијати и за ову грану производње очекивало се 

да ће у будућем периоду имати бржи развој, који би се базирао на искоришћавању великих 
необрађених пољопривредних површина и на малим инвестиционим захватима. Међутим, како је на 
овом подручју мања потражња за овчијим производима, то се негативно одразило на овчарску 
производњу. 

 
 
7.10. ПЧЕЛАРСТВО 
 
Пчеларство има велики значај, јер се првенствено ради о производњи изузетно здраве хране. 

Пчеларство има и еколошку димензију, јер су пчеле драгоцјени опрашивачи ратарских, повртларских 
и воћарских биљних врста. Подручје дервентске општине пружа идеалне услове за развој пчеларства, 
који је традиционално присутан на овом простору. 

 
У последњих неколико година ова грана пољопривреде доживјела је ревитализацију 

производње. На убрзано стање развоја пчеларства утицала је и тешка економска ситуација, 
незапосленост у многим гранама привреде, па се млађи људи у потрази за изворима егзистенције 
окрећу пчеларству.  

 
На подручју општине постоји и прерада пчелињег воска, израда сатних основа за пчеле 

савременим машинским поступком. 
 
Број пчелара се стално увећава и некоме је пчеларство хоби, али користан, а другима је 

професија. На подручју општине има приближно 10.000 кошница пчелињих друштава, са годишњом 
производњом од цца 150 тона меда.  

 
 
 
7.11. РИБАРСТВО 
 
 
Гајење рибе је једна од профитабилнијих пољопривредних грана.Улагања у рибарство су 

повољна, јер је производња рибљег меса вишеструко јефтинија него производња меса у сточарству. 
Сходно томе, и цијена оваковог меса би требало да буде исто тако нижа.  

 
На подручју општине постоји довољно површина земљишта које се не користи за ратарску и 

биљну производњу. Постоје земљишта на којима је извршена експлоатација разног материјала и 
шљунка и довољно земљишта које има висок ниво подземних вода, и која би се могла искористити за 
изградњу рибњака. 

 
Са подацима са којим располажемо на подручју општине је тренутно под топловодним 

шаранским рибњацима око 10 hа површине.  
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7.12. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА 
 
 
Када је у питању пољопривредна механизација генерално посматрано, потребно је нагласити да 

је у односу на предратни ниво, тај број знатно мањи. Исто тако у периоду од посљедних десет година, 
дошло је до утростручења пољопривредне механизације, што свакако показује позитиван тренд 
улагања у основна средства дервентског аграра.  

 
Ако посматрамо структуру пољопривредне механизације, пољопривредници су највише 

средстава трошили на набавку нових трактора, као и прикључну механизацију и пратеће машине.  
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

КОМАДА 
1991. ГОДИНА 2003. ГОДИНА 

1. Трактори 2.700 1.451 
2. Комбајни за жито и  

берачи за кукурузе 
151 123 

3. Прикључне машине 6.683 5.883 
 
 

 СЛИКА 7.12.1. Приказ броја пољопривредних машина у односу на период 1991. - 2003. 
 
 
 
 
7.13. ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ 
 
 
Једино предузеће које се бави производњом и прерадом прехрамбених производа „ФРУКТА 

ТРЕЈД“ д.о.о. То је прехрамбена компанија која је усмјерена на производњу сокова, кечапа, мајонезе 
и паковање слатког и сланог асортимана. 

  
На подручју општине присутне су 3 клаонице и то: „МЕСОПРОМ“д.о.о., који се бави 

производњом, обрадом, хлађењем, замрзавањем и прерадом меса, „ КЛАОНИЦА НЕДИНИЋ“ који се 
бави производњом, обрадом, хлађењем и замрзавањем меса и прерадом и сушењем меса, 
„КЛАОНИЦА ПАНЗАЛОВИЋ“ који се бави производњом, обрадом, хлађењем и замрзавањем меса. 

 
Недавно је извршена приватизација некадашњег гиганта ОДП „ПОЉОПРИВРЕДНИК“ – а, и у 

наредном периоду очекујемо врло значајну привредну активност. 
 
На подручју општине присутна су предузећа „ЕКО БОСАНСКА ПОСАВИНА“ д.о.о. и „БРАЋА 

МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о који се баве производњом житарица.  
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7.14. МЛИНСКО ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА 
 
 
У области млинско пекарске индустрије на подручју општине су присутна 2 привредна субјекта 

из ове области и то: „БРАЋА МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о., које се бави производњом млинских производа, 
и СЗР „ЖИТО ПРОМЕТ“, које се бави услужним мљевењем житарица у млину. 
 

 
На подручју општине регистровано је 5 пекара које се баве производњом хљеба и пецива и то су: 

СЗР „КК“, „КЛАС“ а.д., СЗР „ИЛИЋ“, СЗР „ЛУГ“, „БРАЋА МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о. 
 
 
 
7.15. ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ 
 
 
На подручју општине регистроване су и тренутно обављају дјелатност 4 задруге и то: 

Земљорадничка задруга „ЛАН“ , Земљорадничка задруга “АГРОПОСАВИНА ФАРМ“, општа 
земљорадничка задруга „ЕКО ПРОДУКТ-ПЛЕХАН“ и једна специјализована пчеларска задруга 
„МЕДОПРОМ“.  

На подручју општине регистровано је још 7 задруга али не обављају дјелатност.  
 
 
 
7.16. ПОЉОПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА 
 
 
На подручју општине регистрована су 6 удружења од тога: 4 пољопривредна удружења и то: 

Удружење фармера општине Дервента, Удружење пољопривредних произвођача Дервента, 
Удружење пољопривредних произвођача „ФАРМА СОЧАНИЦА“ и Удружење пољопривредника у 
Републици Српској, Дервента и 2 удружења пчелара и то: Удружење пчелара „ЛИПА“ и „ЗЛАТНА 
ПЧЕЛА“ 

 
Циљеви које треба постићи у пољопривреди на подручју општине Дервента били би да се она 

развија не само у функцији снадбијевања становништва храном, него првенствено ради трајног 
повећања дохотка, запошљавања и задржавање младих на селу. 

 
Данас је пољопривреда привредна грана у којој се може остварити финансијска средства за 

нормалну егзистенцију, што паказују сви локални параметри као и пракса из ближег окружења. 
 
Ризици су више природне или политичке врсте, неосигурани усјеви од елементарних непогода, и 

недовољно препознавање од стране државе за повећање стимуланса у пољопривреди, као и подршка 
локалним произвођачима у стварању домаће тржишне марке (бренда). 
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СВОТ анализа сектора пољопривреде општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 7.16.1. СВОТ анализа сектора пољопривреде општине Дервента 

 
 

 
 

 Квалитетни природни ресурси 

 Чиста средина за комбиновану и 
еколошку/органску производњу 

 Људски ресурси 

 Спремност локалног становништва за 
сарадњу 

 Постојање организованих облика 
пољопривредних произвођача 

 Традиција и искуство у неким производњама 

 Постојање образовне институције (средња 
пољопривредна школа) 

 Подстицање домаће производње 

 Интевизирање одређених производњи 
(производња млијека, воћа, пластеничка 
производња и органска) 

 

СНАГЕ - STRENGHTS 

 
 
 

 
 Уситњеност пољопривредног земљишта 

 Несређени и неразјашњени имовинско-правни 
односи 

 Низак ниво специјализације производње 

 Недостатак технолошке опремљености 

 Недовољна подстицајна средства 

 Недостатак повољних кредитних средстава 

 Низак ниво инвестирања 

 Неорганизованост тржишта 

 Излазак на страна тржишта 

 Неспремност за стицање стандарда, процедура и 
регулативе за сврху извоза 

 

СЛАБОСТИ - WEAKNESSES 

 
 

 
 

 Приступ тржишту 

 Домаћа прерађивачка индустрија 

 Специјализација производње 

 Планско кориштење природних ресурса 

 Законске и институционалне реформе 

 Веће кориштење домаћих стручних 
потенцијала 

 Увезивање примарне пољопривредне 
производње и прерађивачких капацитета 

 Подстицање руралног развоја 

 Израда стратегије руралног развоја општине 
Дервента 

 Расположиви капацитети унутар 
прерађивачког сектора (млинарско-
пекарски,месарски, мљекарски, воћарски) 

 Инфраструктура у пољопривреди 

 

ШАНСЕ - OPPORTUNITIES 

 
 
 

 
 Нелојална конкуренција 

 Неефикасан домаћи систем откупа и 
дистрибуције производа 

 Недостатак повољних развојних средстава 

 Спор развој инфраструктуре 

 Лоше стање и однос према екологији 

 Одлазак младог, радног способног становништва 
из сеоских подручја 

 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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8. ТУРИЗАМ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
Географски положај подручја општине Дервента пружају значајне могућности за ловни и сеоски 

туризам.Општина Дервента има површину од 517 квадратних километара и заузима централни 
положај простора сјеверне Босне, који представља транзитно подручје које повезује Панонску низију, 
преко Динарских планина са Јадранским морем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 8.1. Стратешки контекст за развој туризма у општини Дервента 
 
 
Општина Дервента се граничи са општинама Брод, Модрича, Добој, Прњавор и Србац, а на 

сјеверу је ријека Сава која представља четрнаест (14) километара дугу границу са Републиком 
Хрватском. 

 
Град Дервента представља чвориште магистралних праваца: Брод-Дервента – Добој – Сарајево 

(правац сјевер-југ) и Бијељина – Дервента - Бања Лука -Нови Град (правац исток-запад). 
 
 
 
8.1. МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ 
 
 
У оквиру „Великогоспојинског сабора“, одржава се и надалеко позната манифестација са 

традицијом дугом 160. година - Дервентски вашар, један од најпознатијих вашара бивше Југославије. 
Поред вашара, одржава се и велики број културно-умјетничких и спортских активности (спортска 
такмичења, Сајам привреде, моторијада, изложбе, презентације и сл.) 

 
 

 
Инвестиције у смјештајне 
и рецептивне капацитете 
привлачење инвестиција 

РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА У 
ОПШТИНИ 
ДЕРВЕНТА 

Култуно – историјско 
наслијеђе и природни 

ресурси 

Предузетнички орјентисани 
актери туризма: приватне 
школе, јавне кампање и 
агенције за промоцију 

Инфраструктура 
туризма – партнерство 

јавног и  
приватног сектора

 
Унапријеђење и 
заштита околиша 

Гастрономска понуда, 
пољопривреда и храна, 

рурални развој 

Унапријеђење услова 
наслијеђа кроз нову 
материјалну културу 
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Главни дан вашара је 28.август (Велика Госпојина), кад је и Крсна слава општине Дервента, а 
уједно и највећа посјећеност вашара. 

 
Осим ове манифестације,најзначајнија културна догађања су “Прољеће у Дервенти“, 

“Студентско љето“, „Октобарски дани културе“ и „Никољданске и Божићне свечаности“. 
 
Дервента је препознатљива по дугој традицији његовања фолклора, народне ношње, обичаја, 

игре и пјесме. 
 
У Дервенти постоји неколико културно-умјетничких друштава и удружења која су носиоци 

поменутих активности, а то су: 
 
СПКД „ПРОСВЈЕТА“,СКУД „ДЕРВЕНТА“, КУДМ „БОСИЉАК“, Књижевни клуб „ВИХОР“, 

Удружење ликовних ствараоца „УЛИКС“, НВО “ДУХ“, Омладински центар “ДЕРБЕНТ“, Мото клуб 
„ГРОМОВНИК“, као и многи други. 

 
Потребно је истаћи да је ЈУ Центар за културу стварни носилац развоја културе на подручју 

општине Дервента, гдје се практично сваки други дан организује одређен културни догађај или 
манифестација друге врсте. 

 
 
8.2. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 
 
Конфигурација терена и богатство дивљачи, као и распрострањеност водних токова пружају 

повољне услове за развој ловног и риболовног туризма. Цијела територија је богата дивљачи ниског 
лова, а обронци Мотајице познати су по срнећој дивљачи. Ловачко друштво „Мотајица“ формирано је 
још 1932. године, а 1963. године изграђена је прва фазанерија. На Бабином брду је данас модеран 
објекат са капацитетом за узгој 2.500 фазана годишње. 

 
Спортско-риболовно друштво „Укрина“,користи водне токове ријека Укрине и Саве, које су 

богате свим врстама рибе (смуђ, шаран, штука, бабушка, шкобаљ и др.) 
 
 
8.3. ИСТОРИЈСКО КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 
 
 
Подручје општине Дервента било је насељено још у праисторији. У непосредној близини града 

Дервенте истичу се налазишта палеолита на локалитетима: Чардак, Велико поље, Градац, Марковац и 
др. остаци из Римско-античког периода утврђени су на неколико локалитета: “Црквине“ у 
Куљеновцима,“Aмбарине“ у Детлаку, “Камен“ у Лупљаници и Марковцу и „Крчевине“ код Лужана. 
Aмбарине у Детлаку се доводе и у везу с постојањем старог манастира, гдје је 1509. године писано 
Јеванђеље, које се налази и чува у Народној библиотеци, румунске Патријаршије у Букурешту. 

 
По документацији из Просторног плана Републике Српске заштићени природни предјели су:  
 
- Мотајица (на општинама Дервента и Србац); 
- Вучјак (на општинама Дервента и Брод); 
- Хидролошки споменици природе (42 локалитета на простору општине); 
- Дендролошки споменици – појединачна стабла (5 локалитета на простору општине); 
- Резервати природе (9 локалитета на простору општине); 



Страна 96 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

Историјске грађевине и споменици на простору општине Дервента категорисани у Просторном 
плану Републике Српске су: 

 
- Зграда Гимназије; 
- Народна библиотека „Бранко Радичевић“; 
- Амбарине, Детлак – Црква св.Илије; 
- Плехан – остаци самостана. 
 
Историјске грађевине и споменици проглашени „Националним споменицима“ на простору 

општине Дервента категорисани Просторним планом Републике Српске су: 
 
- Римокатоличко гробље – Рабић 
 
Градитељске цјелине проглашене националним споменицима на територији општине Дервента 

по Просторном плану Републике Српске су: 
 
- Долњачка џамија; 
- Градска џамија у Дервенти и 
- Римокатоличко гробље – Рабић 
 
 
8.4. КОНГРЕСНИ ТУРИЗАМ 
 
 
Што се тиче претпоставки и могућности за конгресни туризам, у Дервенти се организују разни 

семинари, пословни састанци, стручни скупови и слично, у просторијама конференцијске и 
скупштинске сале Општине Дервента, мотела „Двор“ и Центра за културу.  

 
Можемо напоменути да у Дервенти постоје угоститељски капацитети високог стандарда које се 

огледају кроз услуге и капацитете дервентског хотела „Бисер“ (хотел „Бисер“ посједује 4 звјездице 
што потврђује висок стандард и квалитету услуге у области хотелијерства).  

 
 
 
8.5. СЕОСКИ ТУРИЗАМ „ЕТНО“ 
 
 
Сеоски туризам може бити покретач оживљавања сеоског простора и остварити битан утицај на 

промјене у његовој друштвено-економској структури. Заснован је на искориштавању аутентичне 
сеоске средине у контексту туристичке понуде. Нема одлике масовности и компатибилан је са 
аспектима одрживог туризма, а по правилу подразумијева и еколошку пољопривредну производњу. 
Упоришне тачке могу бити сеоска домаћинства која егзистенцију темеље на пољопривреди, а вишак 
својих производа пласирају путем сеоског туризма. Осим продаје пољопривредних и других 
производа, приход у оквиру сеоског домаћинства може се остварити и пружањем услуга смјештаја, 
прехране, учествовања у неким облицима пољопривредних радова.  

 
На подручју општине Дервента, постоје добри услови за развој сеоског вида туризма, као што су 

очувана природа, чист ваздух, богато етно-културно насљеђе, гастрономија, могућности за одмор, 
шетњу и рекреацију, те близина културно-историјских споменика. Сеоски или тзв. зелени туризам 
привлачи људе који би вољели да се одморе од градске буке и уз традиционалан начин живота на 
селу. То је, такође и начин очувања традиције, обичаја и старих заната.  
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8.6. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
 
Од 1. јануара 2011. године у Дервенти дјелује Јавна установа Центар за културу. Она је наставак 

дјеловања некадашњег Дома Југослoвенске народне армије.  
 
Програме који су до данас организовани видјело је преко милион посјетилаца. Објекат у основи 

има 1.000 m2, а укупна површина простора је 2.500 m2. Грађанима и осталим корисницима услуга на 
располагању стоје велика сала са позорницом капацитета 400 мјеста и мала сала, капацитета 120 
мјеста, која се користи и као галеријски простор. Ресторан са 300 мјеста погодан је промоције, свадбе 
и друге врсте свечаности. Центар располаже опремом за приказивање филмова, има више просторија 
за организовање семинара и предавања. Такође, Центар располаже и великом библиотеком из војне 
области.  

  
ЈУ Центар за културу је стварни носилац развоја културе на подручју општине и практично 

сваки други дан организује се нека културна или манифестације друге врсте. 
 
Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента је намијењена општем образовању, 

информисању и задовољавању културних потреба становништва општине Дервента. 
 
Основна дјелатност Библиотеке је библиотекарство, а проширена дјелатност је музејска. 
 
Спортско-културни центар Дервента пружа добре услове за развој спорта и спортских 

такмичења, као и организовања и одржавања сајмова. 
 
 
8.7. СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ 
 
На Укрини постоји неколико купалишта,а то су градске плаже „Патковача“ и „Плоче“, 

“Прљача“у Доњим Церанима и „Рајска долина“ у Детлаку. 
 
 
8.8. ВЈЕРСКИ ТУРИЗАМ 
 
У посљедње вријеме, на туристичкој берзи Републике Српске све важнију улогу има вјерски 

туризам. У исто вријеме, туристичка путовања мотивисана вјерским разлозима организују се све 
чешће за становнике Дервенте и њене околине. На тај начин задовољавају се духовне и културне 
потребе све већег броја дервенћана.  

 
Дервента је прије свега базирана на транзитном туризму као допунска понуда. Поред вјерских 

објеката српског народа, туристичку понуду употпуњују и сакрални објекти других конфесионалних 
заједница - римокатоличке и исламске.  

 
 
8.8.1. ПРАВОСЛАВНИ САБОРНИ ХРАМ У ДЕРВЕНТИ 
 
Године 1850/51. тадашњи парох дервентски са трговцима: Ђорђом Костићем, Ристом Костићем и 

Симом Карамитровићем и осталим парохијанима почели су градњу дервентске цркве. Зидање цркве 
је трајало 4-5 година тако да је на Успеније Пресвете Богородице (коме је црква и посвећена) 1855. 
године освештана.  
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Од 1851. године, када су освештани темељи храма датира и Великогоспојински вашар. 
 
Аустроугарске власти 1915. године однијеле су звоно са цркве, а 1919. године купљена нова 

звона, 1934. године основана парохија Дервента – Село, а 1936. године сазидан звоник од армираног 
бетона. 1938. године сазидан је парохијски дом.  

 
Стара Црква је уређена 1978. године, освећење на Ваведење обавио Епископ Василије, а послије 

дугога низа година, више од деценије, напокон, општина Дервента дозволила је градњу звоника код 
цркве, а први дио те грађевинске активности завршен је уочи св. Архангела Михаила, тако што су 
урађени темељи, лучни стубови и стављена бетонска плоча на прву етажу  

 
На Спасовдан 04. јуна 1992. године непријатељи минирају српску цркву у раним јутарњим 

часовима из које није ништа изнешено. Звона, на сву срећу, остала су читава и неоштећена. 
 
Дана 24. фебруара 1994. године одржана је прва сједница Грађевинског одбора за изградњу 

Српске православне цркве у Дервенти. У понедјељак 09. маја 1994. године у 11 часова свечано је 
освећен и постављен камен темељац за градњу нове цркве у Дервенти. Треба нагласити да су прве 
количине бетона у цркву уграђене 01. октобра 1994. године. Храм је 29.09.2010. освештало пет 
владика Српске православне цркве - банатски Никанор, сремски Василије, славонски Сава, захумско-
херцеговачки и приморски Глигорије и зворничко-тузлански Василије, а свечаности је присуствовало 
око десет хиљада вјерника и делегација Владе Републике Српске. 

 
Саборни и спомен храм Успење пресвете Богородице у Дервенти највећа је православна 

богомоља која је саграђена у рашком стилу. Има и крипту, што је ријеткост код православних цркава, 
а подручје око цркве носи име Трг православља. 

 
 
8.8.2. МАНАСТИР – ДОЊА БИШЊА 
 
 
Неки извори и шкрти писани трагови говоре да је прије 500 година у Доњем Детлаку поред 

ријеке Укрине постојао манастир на подручју Дервенте. Наводно, Јеванђеље писано у Детлаку 1509. 
Године налази се у Народној библиотеци у Букурешту – Румунска патријаршија. У том Јеванђељу 
пише: „Ово Јеванђеље писано је у селу Детлак на ријеци Укрини“ – „Српски именослов“, Велибор 
Лазаревић, Београд 2001. 

 
На валидним темељима из прошлости, идеја о градњи манастира родила се у мислима Ратка 

Ђекића још 1992 године, када је у сагласности са породицом, одлучио да Српској православној 
црквеној општини Дервента поклони земљиште, које је наслиједио у селу Доња Бишња од својих 
родитеља. Ово земљиште налази се на путу од Дервенте према Календеровцима, уз рјечицу Бишњу 
недалеко од Дервенте (3 километра). Дио земљишта, западно од рјечице, благо се уздиже на брдо и 
обрастао је шумом. Мјесто дјелуује умирујуће са флором и фауном, дивним пашњацима, шумом са 
разноликим врстама дрвећа и дивљег воћа. До манастира води савремени асфалтни пут. Манастирски 
комлекс, изграђен у веома лијепом природном окружењу, у потпуности је спреман да задовољи 
потребе вјерника, како духовне тако и културне. Захваљујући његовом положају, манастир има 
перспективу све већег удјела у вјерском туризму Републике Српске.  

 
Манастир је освећен на Видовдан (28. јуна) 2006. године. Од тог датума, манастир је забиљежио 

бројне посјете – ђачких екскурзија и православних вјерника из разних крајева. 
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8.8.3. ЦРКВА И САМОСТАН НА ПЛЕХАНУ 
 
Плехан је један већи брежуљак, смјештен око 9 км југоисточно од Дервенте у Босанској 

Посавини. Надморска висина му је око 315 метара, а назив му вјероватно потиче од глагола 
„плехати“, односно плеати, тј. лупати, разбијати камен, јер се ту од давнина вадио добар камен. 
Брежуљак има такав земљописни положај да се с њега голим оком може видјети добар дио Босне: 
Озрен, Влашић и Крњин на југу, Мањача и Мотајица на западу, Вучјак и Мајевица на истоку, а на 
сјеверу славонска равница све до Ђакова па и даље. Није чудно што су у другој половици 19. вијеку. 
на том брежуљку фрањевци саградили самостан и цркву.  

Атрибут „плехански“ тако се проширио прво на католичку жупу, с црквом св. Марка у 
средишту, а онда и на цијели крај између ријека Босне, Саве, Укрине и Фоче. На темељу фермана, 
добијеног у Истанбулу 1850. године, градња цркве у Плехану почела је 1869. године, али је 1898. 
године по пројектима Ивана Холза започела градња нове репрезентативне цркве у неороманичком 
стилу. 

Базиликални тробродни простор цркве са два низа ступова са полукружном апсидом и кором 
остављао је дојам монументалности и склада. Како је самостан био на бријегу доимао се попут 
дворца, који доминира читавим простором. Самостан, је саграђен 1932. године, уз цркву на темељима 
старог по пројекту арх. Карла Паржика. 

Цркву је осликао 1909. године. Марко Антонини, гдје се међу темама посебно истицала 
композиција "Навјештење". Осим витража и мозаика, ту је била збирка вриједних предмета и богата 
библиотека. 

 
 
8.8.4. ЏАМИЈА У ДЕРВЕНТИ ПОЗНАТА КАО „ГРАДСКА ЏАМИЈА” 
 
Али-ага је утемељитељ прве џамије у Дервенти позната као градска џамија. Године 1895. 

отпочело је реновирање џамије. Аустријски цар Фрањо Јосип I даровао је као свој прилог за изградњу 
џамије 500 форинти. У непосредној близини џамије изграћена је 1912. године велика зграда Реалне 
гимназије. За вријеме Аустро-Угарске монархије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно 
Југославије, у градској џамији на дан царске, односно краљевске свечаности, одржавана је посебна 
молитва за дуг живот цара Фрање Јосипа те краља Александра и Петра Карађорћевића. 

 
Преко пута џамије налазила се зграда Котарског поглаварства и Котарског суда. 
 
 
 
8.9. ФЕНОМЕН ВОДЕНОГ ЦВИЈЕТА 
 
 
„Цвјетање ријеке Укрине“ (феномен Воденог цвијета) је изузетно интересантна и ријетка 

појава, који се у овом водотоку јавља већ стотинама година. Крајем августа у љетним вечерима изнад 
и око водотока појављују се из воде милиони бијелих лептирића који стварају необичан декор, као да 
је ријеч о сњежним пахуљицама. 

 
Након три године живота у облику ларве, на дну ријеке, ови инсекти се паре изнад воде и живе 

свега неколико сати. На простору бивше Југославије, од свих ријека цвјетале су још само Морава, 
Тиса и Корана. Загађење воде отјерало је лептириће из Мораве и Тисе, а на Корани је знатно смањена 
ова појава, тако да је ријека Укрина остала једна од ријетко чистих вода са својим феноменом 
Воденог цвијета. 
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8.10. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИАЗЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА (ТОД) 
 
 
Туристичка организација Дервента (ТОД) у сарадњи са другим субјектима, јавним 

институцијама и грађанима јача туризам као једну квалитетну привредну грану која већ постаје 
значајан фактор привредног развоја општине. Значајне активности које су већ почеле у 2009. години 
ће бити увелико настављене и усмјерене на заштиту животне средине, која је предуслов за 
формирање туристичког производа.На добробит свих грађана наше општине и оних који повремено 
долазе (туриста). 

 
Заједничком сарадњом са субјектима из области културе, привреде, спорта и НВО сектора, врши 

се промоцију њихових манифестација и учествовање као суорганизатори у манифестацијама од којих 
су неке већ традиционалне.  

 
Од смјештајних капацитета, најзначајнији су мотел хотел „Бисер“ , мотел „Двор“ и мотел 

„Бабино брдо“ на Бабином брду (3 километра од центра града), СУР Пансион „Kарибик“, а за одмор, 
рекреацију као и забаву адекватан је СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР "ОЛИМП" . 

 

 
 
  

 СЛИКА 8.10.1. Официјелни логотип туристичке организације општине Дервента 
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СBОТ анализа сектора туризма и заштите животне средине општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Саобраћајна инфраструктура 

 Комунална инфраструктура 

 Не постоји студија заштите животне средине и 
развоја екологије 

 Недовољна новчана средства за развој туризма 

 Не постоји маркетинг план за туризам 

 Неадекватан имиџ и познавање Укрине 

 Лоша палета туристичке понуде 

 Недовољан број смјештајних капацитета 

 Недостатак система управљања отпадом 

 Недостатак туристичке сигнализације 

 Недовољна заштита и одржавање главних 
природних ресурса и атракција 

 Недостатак јаких предузећа у туристичкој 
индустрији 

 Недостатак услужних садржаја на туристички 
активним локацијама 

 Недостатак новоотворених туристичких 
атракција и дестинација 

 

 
 

 
 
 Природни ресурси 

 Археолошка налазишта 

 Климатски услови 

 Разноликост флоре и фауне 

 Прогресивно оријентисана локална управа 

 Близина густо насељених подручја (Бања 
Лука, Добој, С.Брод...) 

 Постоје услови за развој сеоског, 
рекреационог и манифестационог туризма 

 Потенционална радна снага 

 Стратешки и геопрометни положај 

 Вриједно културно историјско наслијеђе 

 Идентитет и атрактивност националне 
гастрономије 

 Постојање туристичке организације 

 Позитиван однос становништва према 
туризму 

 Општина Дервента располаже са значајним 
воденим ресурсима 

 Велики број изворишта питке воде налази се у 
руралним зонама гдје је могуће спровести 
квалитетне мјере заштите 

 Низак ниво учешћа индустријског загађења 
ваздуха 
 

СНАГЕ - STRENGHTS СЛАБОСТИ- WEAKNESSES 
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 Успостављање режима редовног одвоза 
смећа у свим урбаним зонама као и у 
одређеном броју сеоских мјесних заједница 

 Извршена санација великог броја дивљих 
депонија 

 Функционисање комуналне полиције 

 Предузимају се одређене радње и кораци у 
селективном прикупљању чврстог отпада 

 НВО на подручју општине Дервента дају 
стални допринос подизању свијести у 
области заштите животне средине 

 Велики број изворишта питке воде налази се 
у руралним зонама гдје је могуће спровести 
квалитетне мјере заштите 
 

 
 

 Недостатак кадрова у туристичким занимањима 

 Нема свијести о Дервенти као туристичкој 
дестинацији 

 Нема јасне дефиниције циљаних тржишта,  

 Неразвијен информацијски систем, туристичка 
статистика и тржишна истраживања туризма 

 Непостојање професионалне wеб странице, 
маркетиншког и продајног карактера 

 Низак буџет за туристички маркетинг и 
маркетинг туристичких производа 

 Недостатак реалних локалних визија,те 
концепата и пројеката за развој туризма 

 Недостатак кластера у туризму 

 Неискориштене могућности сеоског 
(агротуризма) туризма/туристи посматрају и 
учествују у традиционалним 
сеоским(пољопривредним) радовима 

 Слаба искориштеност осталих комбинованих 
облика руралног туризма (догађаји, фестивали, 
рекреација на отвореном, производња и продаја 
локалних сувенира и пољопривредних 
производа ) 

 Неискориштене могућности посебних интереса 
туриста (камповање, пјешачење, бициклизам, 
активности везане за природу, риболов,лов, ...) 

 Неискориштене могућности туристичких 
догађаја (вјерске манифестације, карневали, 
фестивали, иторијске комеморације, изложбе, 
концерти, економско-трговински сајмови и 
берзе, професионална и аматерска спортска 
такмичења, семинари,конгреси, инвестиционе 
конференције,инаугурације,..) 

 Присутан стални процес загађивања 
површинских вода усљед испуштања 
комуналних отпадних вода, одлагања чврстог и 
другог отпада 

 Испуштање комуналних и индустријских 
отпадних вода врши се без њиховог 
пречишћавања 

 Присутна стална опасност од плављења 

 Још увијек присутне појаве неконтролисаног 
одлагања чврстог отпада,поготово у зонама 
водотока 

 Недовољна пројектна иницијатива 
предузетника у сегменту туризма 
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 СЛИКА 8.10.2. СВОТ анализа сектора туризма и заштите животне средине општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Сарадња јавног, приватног и цивилног 
сектора у развоју туризма 

 Стварање препознатљивости Дервенте 

 Организација манифестација 

 Стварање свеобухватног мастерс плана за 
развој туризма у Дервенти 

 Потенцијал дијаспоре 

 Близина главних путних праваца и ауто-пута 

 Кооперација предузетника у туризму 

 Интерес приватног капитала за 
инфраструктурна улагања 

 Рекреативни и туристички потенцијал 
Укрине и Саве 

 Доступност финансијских фондова и 
усмјеравање ка туризму 

 Примјена европских рјешења и стандарда у 
дервентском туризму 

 Појачан интерес сеоских домаћинстава за 
привређивање у туризму 

 Доступност маркетиншких алата 

 Израда туристичког бренда 

 Сувенир 

 Укључивање културе у туристичку понуду 

 Могућност кориштења средстава 
међународних организација и буџетских 
средстава РС 

 Изградња пројектне документације за 
водопривреду 

 Континуирана праћења метереолошких 
параметара 

 

 

ШАНСЕ - OPPORTUNITIES 
 
 
 

 
 Конкуренција на туристучком тржишту 

 Слабо и нејасно позиционирање у поређењу са 
другим центрима 

 Недостатак домаћих извора за финансирање 

 Губитак потенцијалног тржишта због заостајања 
за конкуренцијом 

 Низак раст продуктивности  

 Хотелијерство и већина сегмената туризма у 
иницијалној фази развоја 

 Погоршање животног стандарда становништва 

 Отежан договор о приоритетима у туризму и 
низак ниво осјећаја према јавном добру и јавним 
интересима 

 Глобалне климатске промјене 

 Низак ниво финансијских средстава које се 
користе за ове намјене 

 Низак ниво свијести грађана о потреби  очувања 
здраве животне средине 

 Немогућност пласмана одређених врста 
комерцијалног отпада  
 

 
 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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9. ОБРАЗОВАЊЕ И ШКОЛСТВО  
    НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
Основно школство - у Дервенти има релативно дугу традицију. Након што је Аустроугарска 

окупирала Босну и Херцеговину (1878.), већ 1879. године у Дервенти је отворена Народна основна 
школа (тако се зове од 1885. год.). До окупације, а и послије, три етничко-вјерске заједнице су имале 
своје конфесионалне школе. Из Народне основне школе временом ће се развити Осмогодишња школа 
„Никола Тесла“.  

 
Прије грађанског рата у дервентској општини било је осам централних основних школа и једна 

школа за основно музичко образовање и васпитање 
 
Данас у дервентској општини раде четири централне основне школе. То су двије градске 

основне школе – ОШ „Никола Тесла“, у оквиру које дјелује и основна музичка школа и ОШ „19. 
април“, затим – ОШ „Тодор Докић“ у Календеровцима и ОШ „Ђорђо Панзаловић“ у Осињи. Постоје 
планови да се обнови рад основне школе „Здравко Челар“. На тај начин би се олакшао рад у двјема 
постојећим градским основним школама 

 
Средње образовање - у Дервенти има дугу традицију. Године 1912. у Дервенти је основана 

Учитељска школа, која је, уз прекид током Првог свјетског рата, радила све до 1926. године, када је 
власти Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца укидају. Укидањем гимназије Дервента привремено 
остаје без средњег школства. Гимназија се поново отвара 1937. године прераставши у Вишу 
гимназију. Након Другог свјетског рата, Гимназија наставља са радом све до 1982. године, када је 
укинута реформом школства. Међутим, у оквиру Центра за усмјерено образовање могле су се 
изучавати металска, електро, пољопривредна, ветеринарска, обућарска, текстилна, геодетска, 
математичко-физичко-рачунарска, просвјетно-преводилачка, трговачка, угоститељско-туристичка и 
графичка струка.  

 
Школске 1991/92. године, у предвечерје грађанског рата, обнавља се рад дервентске Гимназије, 

која је тада била једна од најопремљенијих у Босни и Херцеговини. Нажалост, у ратном вихору много 
тога је уништено. Престанком ратних дејстава на дервентском подручју, приступило се обнови и до 
данас је, уз помоћ страних донатора, доста урађено.  

 
У Дервенти данас раде двије средње школе – Гимназија са техничким школама и Средња 

стручна школа за радничка занимања. У Гимназији са техничким школама ученици се школују за 
занимања -општи смјер гимназије, техничар рачунарства, техничар електроенергетике, ауто 
електричар, електричар; док се у Стручној школи за радничка занимања школују за сљедећа 
занимања – пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, цвјећар, бравар, аутомеханичар, 
инсталатер, металорезач, металостругар, економски техничар, пословно-правни техничар, трговац, 
трговински техничар, финансијски техничар, угоститељско-кулинарски техничар, кувар, конобар, 
обућар, конфекционар. Врше се и припреме за отварање Средње грађевинске школе. 

 
У оквиру Завода за слијепа и слабовида лица „Будућност“, који је у Дервенти основан 1947. 

године, постоји основно образовање и средњошколско образовање за слијепе и слабовиде ученике. 
 
Учитељски одсјек Филозофског факултета из Бањалуке отворио је у Дервенти – Студијски 

програм за Разредну наставу, базиран на традицији некадашње дервентске Учитељске школе. 
Такође на простору општине Дервента са радом дјелује и приватни факултет Висока школа за 
примјењене и правне науке „Прометеј“. Планира се отварање и нових Високошколских установа. 
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Р.БР. 
Школ. 
Година 

ОШ 
Никола 
Тесла 

Дервента 

ОШ 
19.Април 
Дервента 

ОШ 
Ђорђе 

Панзаловић 
Осиња 

ОШ 
Тодор 
Докић 

Календеров 

Свега 
ученика 
У ОШ 

Гимназија се 
техничким 
школама 

Стручна 
школа за 
радничка 
занимања 

Свега 
ученика 
СШ 

СВЕГА 
УЧЕНИК. 

Дјечије 
обдан. 
ТРОЛ“ 

Свега 
Предш. 
Основн. 
Средње 

1. 2004/2005 1.243 858 498 318 2.917 781 573 1.354 4.271 99 4.370 
2. 2005/2006 1.141 830 484 314 2.769 784 545 1.329 4.098 96 4.194 
3. 2006/2007 1.134 802 479 291 2.706 778 530 1.308 4.014 98 4.112 
4. 2007/2008 1.121 791 480 277 2.699 731 543 1.274 3.943 109 4.052 
5. 2008/2009 1.125 790 467 253 2.635 582 552 1.134 3.769 114 3.883 
6. 2009/2010 1.089 767 439 230 2.525 566 619 1.185 3.710 120 3.830 

УКУПНО: 6.853 4.838 2.847 1.683 16.221 4.222 3.362 7.684 23.805 636 24.441 

 
 СЛИКА 9.1. Приказ стања броја ученика за Основне и Средње школе и броја дјеце  

у дјечијем обданишту по годинама. 
 
 
У периоду од 2004. - 2010. године у основним школама има мање уписаних ученика од 10 до 18 

% зависно од локалитета школе. 
 
У периоду од 2004. - 2010. године смањен је упис у средње школе за 12 %, што показује да се 

мора више посветити пажње младим и трендовима образовања у регији као и самог њеног ближег 
окружења. 

 
Укупно у основне и средње школе уписано је мање 561 ученик, што је у паритету са једном 

генерацијом стручне школе за радничка занимања. 
 
 

 
 
 

 СЛИКА 9.2. Приказ броја ученика у Основним школама кроз шест школских година. 
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 СЛИКА 9.3. Приказ броја ученика у Средњим школама кроз шест школских година. 
 
 
 

2004/05 

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Series2 573 545 530 543 552 619
Series1 781 784 778 731 582 566

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

 
 

 
 
                          
 
 

 СЛИКА 9.4. Приказ по годинама броја уписаних ученика у Гимназију са техничким   
школама и Стручну школу за радничка занимања. 

 
 
Заинтеросованост код младих за врсту понуђеног образовања се у периоду од 2004. до 2010. 

године доста промијенило. Интересовање за гимназију и техничку школу се драстично смањило у 
односу на стручна и радничка занимања. 

 

      Стручна школа за радничка занимања 

      Гимназија са техничким школама 
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СBОТ анализа сектора образовања и културе општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Постајање предшколских објеката 

 Постојање квалитетног и модерно урађеног 
програма рада у предшколској установи 

 Развијена мрежа основних школа 

 Средњошколски центар 

 Кадровски ресурси постоје 

 Висока школа 

 Традиција кориштења културног садржаја 

 Волонтеризам у култури 

 Постојање великог броја образованих људи у 
сектору културе 

 Ентузијазам 

 Постоје објекти за рад 

 Постоје споменици културног насљеђа 

 

СНАГЕ - STRENGHTS 

 
 
 

 
 Стање школског и нешколског образовања не 

одговара развојним потребама Дервенте 

 Образовање одраслих код нас је назапуштенији 
дио образовног система 

 Лоше стање појединих објеката 

 Лоша инфраструктура 

 Лоши хигијенско здравствени услови 

 Не постоји довољан број фискултурних сала и 
спортских терена 

 Прилази и дворишта школа неуређени 

 Дидактичка средства недостају у свим школама 
разредне наставе 

 Кабинети природних и друштвених наука нису 
опремљени 

 Недостаје опрема за физичку и музичку културу 

 Недостатак стручне литературе 

 Недовољна и застарјела информатичка опрема 

 Не постоје интернет мреже 

 Недостатак и опремљеност кабинета за практичну 
наставу 

 Све мањи број ученика, посебно на сеоском 
подручју 

 Недовољна професионална оријентација у складу 
са потребама тржишта рада 

 Дефицитарни кадрови 

 Нефлексибилност у увођењу нових наставних 
планова и програма 

 Није развијено партнерство образовних 
институција са јавним, приватним и цивилним 
сектором 

 Недовољно знање страних језика 

 Недовољан број и профил професионалних 
кадрова за рад и развој културе 

 Недовољна мотивација кадрова 

 Недовољно учешће младих у култури 

 Непостојање стратегије развоја културе на нивоу 
општине 

 Недовољно спонзорство и донације 

 Неадекватан маркетиншски приступ 

 

СЛАБОСТИ - WEAKNESSES 



Страна 108 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 СЛИКА 9.5. СBОТ анализа сектора образовања и културе општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Јачати иновативне приступе у васпитном и 
образовном процесу 

 Повећати директну подршку развоју 
образовања кроз повећану укљученост 
породица, локалне заједнице, социјалних и 
других партнера 

 Јачање превентивне улоге школе против 
друштвено неприхватљивих понашања 

 Побољшавање предшколског васпитања и 
образовања 

 Модернизација општег средњег образовања 

 Реформа средњег стручног образовања 

 Цјелодневни боравак ученика 

 Образовање одраслих треба са заснивати на 
концепцији доживотног учења 

 Утврдити образовне потребе одраслих те 
ускладити потребе и понуде 

 Побољшати сарадњу школа-заједница и 
повећати одговорност заједнице за 
образовање 

 Развити људске потенцијале у области 
образовања 

 Партнерство приватног, друштвеног и 
цивилног сектора у култури 

 

ШАНСЕ- OPPORTUNITIES 

 
 
 

 
 Задржавање постојећег стања  

 Погоршање економске ситуације 

 Одлазак стручних кадрова 

 Непровођење неопходних реформи у 
образовању 

 Неприлагођавање образовања захтјевима 
тржишта рада 

 Изостанак партнерства 

 Одлазак кадрова из сфере културе 

 Губљење мотивације 

 Смањење волонтерског духа 

 Утицај квази културе 

 

ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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10. ЗДРАВСТВЕНО – СОЦИЈАЛНИ ПОКАЗАТЕЉИ  
      НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
10.1. КАПАЦИТЕТИ У ЗДРАВСТВУ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ 
 
 
Дом здравља Дервента смјештен је у три зграде у граду са 4.700 m2 и четири амбуланте 

породичне медицине на терену. У сједишту Дома здравља налази се осам амбуланти породичне 
медицине које раде у двије смјене. Теренске амбуланте породичне медицине налазе се у сљедећим 
насељима са удаљеношћу од сједишта Дома здравља у km и то: 

 
 - Амбуланта Осиња  ............................. 25 km 
 - Амбуланта Црнча  .............................. 15 km 
 - Амбуланта Календеровци  ................ 12 km 
 - Амбуланта Бунар  .............................. 12 km 
 - Амбуланта Лужани  ............................. 7 km 
 
Активна регистрација је урађена крајем 2006., међутим регистрација становника по тимовима 

породичне медицине је континуиран процес и закључно са 30.09.2010. године регистровано је 25.000 
становиника општине Дервента. У амбуланти Бунар и Лужани обезбјеђен је само рад медицинске 
сестре – техничара, а у амбуланти Календеровци и Осиња обезбјећен је један љекар специјалиста 
Породичне медицине и по двије медицинске сестре – техничара доедукованих из породичне 
медицине. 

  
Поред породичне медицине у сједишту Дома здравља организоване су сљедеће службе: 
 
- Станица хитне медицинске помоћи  
- Лабораторија  
- РТГ кабинет  
- Центар за ментално здравље ЦМЗ (у оквиру ЦМЗ-а однедавно функционише Метадонски 

центар за лијечење овисника)  
- Центар за мед.рехабилитацију ЦБР  
- Стоматолошка служба која има:  
 - 4 амбуланте у граду 
 - амбуланту у теренској амбуланти Осиња 
 - специјалистички дио –ортодонција 
 
- Консултативно специјалистичке службе: 
- Гинеколошка служба 
- Педијатрија 
 
- Породилиште 
- Хигијенско-епидемиолошка служба (ХЕС) 
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10.2. КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ У ЗДРАВСТВУ 
 
Дом здравља Дервента разполаже са задовољавајућим људским капацитетима који се огледају у 

овом бројном стању: 
 
1. Доктори медицине укупно  
2. Доктори специјалисти укупно  

 Гинеколога  
 Специјалиста опште медицине  
 Специјалиста медицине рада  
 Специјалиста породичне медицине  
 Специјалиста неуропсихијатар  
 Физијатар  
 Педијатар  
 Специјалиста ортодонције  

 
3.Доктори медицине на специјализацији  
(до краја 2010 године завршавају специјализацију) 

 Офтамологија 
 Педијатрија 
 Радиологија 

 
4.Стоматолози  
 5.Стоматологија-специјалисти  

 Ортодонт      
 Специјалиста дјечије превентиве  

 
6.ВСС –остали медицинске струке  

 Психолог  
 Дипл.инг биохемије  

Укупно ВСС медицинске струке  
 

7. ВШС 
 Виша медицинска сестра  
 Виши санитарни техничар  
 Виши физиотерапеут  
 Виши РТГ техничар  

 

8. ССС 
 Медицинска сестра-техничар  
 Медицински лаборант  
 Медицинска сестра-акушерка  
 Стоматолошка сестра  
 Физиотерапеут  
 Санитарни техничар  
 Зубни техничар  
 Фармацеутски техничар  

 

Укупан број запослених у Дому здравља Дервента износи 136 особе, од чега је укупно 
здравствених радника и здравствених сарадника 99, а немедицинских радника 37. 
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10.3. ПРОЈЕКАТ ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 
 
Овом дјелатношћу обезбјеђује се провођење активних и пасивних мјера здравствене заштите 

новорођенчади, дојенчади и дјеце до 6 година кроз савјетовалишта и ординације, те активан надзор и 
унапређење здравља и правилног психофизичког развоја. У том смислу приоритетно се обезбјеђује: 
обављање прегледа новорођенчади, систематски и контролни прегледи дојенчади, мале дјеце и 
предшколске дјеце, прегледи при упису у школу, вакцинације у складу са планом имунизације и 
здравствено-васпитни рад те прегледи и интервенције у сврху превенције и лијечења, стања и 
повреда. 

 
Обезбјеђују се мјере активне и пасивне здравствене заштите школске дјеце до 19 година кроз 

систематске и контролне прегледе ученика и прегледе ради професионалне орјентације, вакцинација 
у складу са планом имунизације, услуга здравственог надзора у школама, здравствено-васпитни рад 
кроз мале групе, интервјуе, предавања, те прегледе и интервенције у смислу превенције и лијечења 
обољења, стања и повреда. 

 
Кроз дјелатност породичне медицине обезбјеђује се проводјење активних и пасивних мјера 

здравствене заштите одраслог становништва (19 и више година) усмјерених на унапређење здравља и 
спречавање обављања, рано откривање, благовремено лијечење нарочито оних обољења која су 
најчешћи узроци смрти и инвалидности. Обезбиједити провођење активних мјера превенције 
незаразних болести из Програма Министарства здравља 30% укупних услуга превенције. 

 
 
10.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА 
 
Наравно, као ни друге општине тако ни општина Дервента није ослобођена социјалних проблема 

у виду сиромаштва, незапослености, социо-патолошких појава и сл. У прилог овој тврдњи иде и 
податак да је у 2009. год право на новчану помоћ користило чак 270 домаћинстава. Присутност 
одређених видова социо – патолошких појава на подручју дервентске општине је такође видљив, тако 
да се сваке године у Центар за социјални рад региструје око 25 малољетних починилаца прекршајних 
и кривичних дијела. Само у 2009. години евидентирано је и 10 случајева насиља у породици. 

 
 
10.5. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДЕРВЕНТА 
 
Након завршетка ратних дејстава на простору Дервенте, Скупштина општине Дервента поново 

оснива Јавну установу Центра за социјални рад Дервента као установу социјалне заштите са јавним 
овлашћењима из области социјалне, дјечије, породичноправне, кривичноправне заштите, 
старатељства, извршавању васпитних мјера и мјера заштитног надзора те установу за обављање 
услуга социјалног рада. 

 
Центар обавља и друге послове у оквиру своје надлежности у складу са позитивним законским 

прописима и подзаконским актима из области социјалне, породично – правне, кривично правне и 
дјечије заштите. Социјална заштита обезбјеђује се грађанима који су неспособни за рад, који немају 
средстава за живот и сродника који су законом обавезни и у могућности да им обезбјеђују 
издржавање, као и лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита. 

 
Центар у обављању своје дјелатности сарађује са корисником, породицом, грађанима, 

установама из области здравства, васпитања, образовања, оспособљавања и рехабилитације, 
организацијама Црвеног крста, инвалидским организацијама, као и др.асоцијацијама грађана. 
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Систем социјалне заштите додатно оптерећује и број незапослених радно способних лица, као и 
лица која су због разних узрока доведени у стање социјалне потребе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛИКА 10.5.1. Квалификациона структура запослених у Центру за социјални рад Дервента 
 
Стручни послови и задаци у центру се рјешавају тимски, тј.у оквиру стручних тимова, који су 

формирани у три групе и то: 
 
 - Стручни тим социјалне заштите; 
 - Стручни тим породично правне заштите и 
 - Стручни тим кривично – правне заштите 
 
Центар за социјални рад Дервента посједује свој властити пословни простор у којем се обавља 

дјелатност наведене установе. 
 
 
10.6. АНАЛИЗА ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА 
 
Права у социјалној заштити у смислу Закона о социјалној заштити су: 
 
- Новчана помоћ; 
- Додатак за помоћ и његу другог лица; 
- Једнократна новчана помоћ; 
- Право на помоћ за оспособљавање за рад; 
- Право на помоћ у кући, смјештај у установу социјалне заштите или другу породицу (помоћ у 

кући, смјештај у установу социјалне заштите, смјештај у другу породицу); 
- Здравствено осигурање и 
- Услуге социјалног рада 
 

 Број  
домаћинстава 

Број чланова 
породице 

Новчана помоћ 270 328 
Додатак на помоћи и његу др.лица 362 362 
Једнократне новчане помоћи 326 326 

УКУПНО 958 1.016 
 

 СЛИКА 10.6.1. Број корисника права на новчану помоћ и права на додатак на помоћ   
и његу другог лица у општини Дервента 

Ред.број Степен стручне спреме Број радника 
1. Висока стручна спрема 6 
2. Виша школска спрема 2 
3. Средња.стр.спрема и КВ радници 1 
4. Неквалификовани и ПК радници 1 
5. Волонтери  
 Укупно 10 

6. Мушкараца - запослени 3 
7. Жене - запослене 7 
8. До 35 год.запослени 3 
9. Преко 35 год.запослени 7 
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Назив установе социјалне заштите 
Број малодобних 

корисника који се налазе 
на смјештају 

Завод за заштиту женске дјеце и омладине 
„Вишеград“ 

2 

Дом за дјецу „Кисељак“ Зворник 2 
Дом за дјецу „Рада Врањешевић“ Бања Лука 4 
Дом за дјецу и омладину „Вера Благојевић“ Бања 
Ковиљача 

1 

Гимназија „Живорад Јанковић“ са домом ученика у 
Новом Саду 

1 

Дом ученика Добој 1 

УКУПНО 11 
 
 СЛИКА 10.6.2. Број малољетних лица са простора општине Дервента која су смјештена у  

 установама социјалне заштите  
 
 

Назив установе социјалне заштите Број малодобних корисника који 
похађају основно образовање 

Центар „Заштити ме“ Бања Лука 3 
Центар за васпитање и рехабилитацију 
слуха и говора Бања Лука 

4 

Завод „Будућност“ Дервента 1 

УКУПНО 8 
 

 СЛИКА 10.6.3. Малољетна лица са посебним потребама са простора општине  
 Дервента која су смјештена у установама социјалне заштите 

  
 

Назив установе социјалне заштите Број корисника који се налазе 
на смјештају у 2009. год. 

Дом за пензионере и стара лица у Приједору 7 
Дом за дјецу и омладину ометену у развоју у 
Приједору – „Ћирикин поље“ 

6 

Дом за пензионере и стара лица Источно Сарајево 3 
Завод за заштиту женске дјеце и омладине Вишеград 2 
Социјално – геријатријски центар Бања Лука 1 
Завод за збрињавање ментално инвалидних особа 
Баковићи 

2 

Психијатријска клиника Соколац 1 
Завод за лијечење и рехабилитацију хроничних 
душевних болесника „Јакеш“ Модрича 

5 

Прихватни центар „Дује“ Клокотница, Грачаница 5 

УКУПНО 32 
 

 СЛИКА 10.6.4. Пунољетна лица са простора општине смјештена у установе  
 социјалне заштите 
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10.7. ЗАКЉУЧНА АНАЛИЗА СОЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА  
 
Општина Дервента је претрпила велика разарања у току грађанског рата, можда чак и највећа на 

простору Босне и Херцеговине. Велика финансијска средства су морала бити уложена у Дервенту да 
би се само санирала оштећења настала усљед ратних дејстава. У таквој порушеној Дервенти, јављају 
се велики социјални проблеми који су узроковани доласком великог броја избјеглица на територију 
општине, разрушеном привредом, немогућности запослења, губитком појединих чланова породице 
(најчешће радно способних мушкараца), несналажењу у ново насталој ситуацији коју носи постратни 
период итд. Овакво наведено стање ствара велики број социјално угрожених лица. У прилог овој 
тврдњи иде то да на подручју дервентске општине право на новчану помоћ остварује 270 
домаћинстава, да је само у 2009. год. признато 326 једнократних помоћи, да око 500 породица 
користи право на додатак на дјецу чије је остваривање условљено веома ригорозним имовинским 
цензусом, тако да и те породице скоро можемо да уврстимо у категорију социјално угрожених 
породица. 

 
На основу свега досад изложеног можемо закључити да је социјална ситуација на подручју 

општине Дервента изразито неповољна. Међутим, и у таквој неповољној социјалној ситуацији 
Центар за социјални рад Дервента да врши своју основну функцију, односно максимално се ангажује 
на предупређењу, ублажавању и савладавању неповољних околности које ометају људе да нормално 
задовољавају животне потребе. Наравно, и код самог центра постоје одређена ограничења у вршењу 
своје дјелатности које су узроковане, како смо већ рекли, недовољним бројем ангажованог кадра на 
стручном послу као и недостатком финансијских средстава за несметано и потпуно функционисање 
установе.  

 
Локална власт у Дервенти препознаје проблеме са којим се Центар за социјални рад у свом раду 

сусреће и спремна је да помогне у рјешавању истих. Међутим, та помоћ често није довољна, стога би 
центар мога да усмјери пажњу према остваривању јачих партнерских веза са другим организацијама 
и установама, нарочито појединим невладиним организацијама чија је дјелатност усмјерена према 
помоћи појединим категоријама социјално угроженог становништва те кроз израду разних пројеката 
и програма обезбједио финансијска средства за задовољавање животних потреба појединим 
категоријама људи који су у стању социјалне потребе. 

 
На подручју општине Дервента постоји велика потреба за збрињавање старих лица и пензионера. 

Према евиденцији Центра за социјални рад у Дервенти 65 старих лица, корисника права из социјалне 
заштите живи у неповољним стамбеним условима. Тренутно, у установама заштите из реда ове 
популације налази се 10 штићеника.  

 
Поред обезбјеђења становања, његе, здравствене заштите, културно-забавне, рекреационе и 

друге врсте активности могуће је организовати и послове прихватне станице за одрасла и стара лица. 
Тренутно са подручја општине Дервента у оваквим прихватним Центрима смјештено је 8 штићеника 
за које се издвајају средства од 68.000 КМ на годишњем нивоу.  

 
Оснивањем Герентолошког центра у Дервенти добија се могућност обављања послова пружања 

помоћи у кући - здравствена њега, набавка лијекова и хране, одржавања хигијене и сл., као и дневне 
боравке за пензионере и друга стара лица. Из ових података јасна је потреба оснивања овакве 
установе на подручју општине Дервента.  

 
Постоје просторни капацитети на простору Дома здравља, гдје је прилично оспособљена 

инфраструкура, али је свакао неопходно извршити одређена улагања за несметано функционисање 
овакве установе. 
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Тренутно је у фази израда студије изводљивости оваквог пројекта али по свим до сада 
обрађеним параметрима ова установа би била економски исплатива, самоодржива и доприњела би 
већем запошљавању локалног становништва.  

 
У оваквом објекту (стара зграда хирургије) било би могуће смјестити око 90 корисника. 
 
 
10.8. ЗАВОД ЗА СЛИЈЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА „БУДУЋНОСТ” 
 
Завод за слијепе и слабовидне “Будућност“ основан је 01. октобра 1947. године Рјешењем 

Министарства народног здравља и социјалне политике. Од свог оснивања па до почетка рата 1992. 
године Завод је прешао дуг развојни пут на којем је забиљежио значајне успјехе. 

 
Дана 11. 06. 1996. Влада Републике Српске доноси одлуку о обнављању Завода. Према одлуци 

Владе дјелатност Завода се огледа у обезбјеђењу становања, исхране, рехабилитације, образовања и 
радног оспособљавања за одговарајуће послове, запошљавања, социјалне интеграције касније 
ослијепљелих и вршења других услуга, зависно од потреба и интереса корисника.У обнављању 
Завода су, поред владиних институција, учествовале и бројне међународне хуманитарне 
организације. 

 
Данас се на школовању налази 36 слијепих и слабовидих ученика, запослено је 37 радника (22 у 

школи са интернатом и 15 у производном процесу). На предшколском, основношколском и 
средњошколском васпитању и образовању ради 9 наставника. Посебним програмом се систематски 
развијају способности ученика и помажу у стицању знања слијепе и слабовиде дјеце.  

 
Нарочито се ради на развијању психомоторике, оријентације у простору, развоју визуелне 

перцепције слабовидих ученика, а веома велики значај се придаје корективној гимнастици преко које 
дјеца исправљају одређене деформације. Поред тога, слијепе ученике обучавају за читање и писање 
Брајевог писма, а слабовиде за коришћење увећане црне штампе. Посебно прилагођеним наставним 
методама и средствима наставници Завода изводе наставу тако да слијепа и слабовида дјеца могу 
потпуно учествовати у њој. 

 
Кројачка радионица има 6 запослених радника од којих су 3 инвалидна лица. Основна 

дјелатност радионице је израда свих врста радне одјеће, као и пружање услуга грађанству. 
 
Столарска радионица има 7 запослених радника од којих су 5 из групе инвалидних лица. 

Столарска радионица врши израду вањске и унутрашње столарије, те пружа услуге грађанима. 
Завод за слијепе и слабовидне „Будућност“ константно унапрјеђује свој рад иако један дио 

њихових капацитета још увијек није обновљен од оштећења насталих током ратних дејстава 
 
Циљ- је да понуди одређени број активности и мјера које ће у коначници довести до изграђеног, 

уређеног и поузданог система дјеловања на пољу бриге о лицима са посебним потребама, а самим 
тим и до побољшања услова живота, подизања психо- физичких способности и њиховог успјешног 
укључивања у ширу друштвену заједницу. 

 
Задаци 

• Сагледати тренутно стање у области живота и рада дјеце и омладине са посебним 
потребама; 

 
• Идентификовати и описати најадекватније мјере из области социјалне заштите, а које 

су предвиђене важећим и будућим законским актима; 
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• Укључити савремене тенденције и рјешења из области специјалне едукације и 
рехабилитације; 

 
• Проширити обим права и број услуга из области социјалне заштите који се могу 

понудити корисницима општине Дервента; 
 
Корисници - Пошто је појам дјеце и омладине са посебним потребама прилично широк и често 

долази до његовог неправилног тумачења, неопходно је прецизирати на коју групу се он односи. Овај 
појам се односи на дјецу и омладину која припадају оним категоријама које прописује важећи 
Правилник о разврставању лица са сметњама у психичком и физичком развоју. 

 
Према Правилнику о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/ 03), а у складу са међународном класификацијом 
болести (ИЦД- 10,1990.) сматрају се лица: 

 
1. Са оштећењем вида- слијепа и слабовида лица разврстана у 5 категорија на основу 

оштрине вида и ширине видног поља; 
 
2. Са оштећењем слуха- глува и наглува лица разврстана у 5 категорија на основу степена 

оштећења слуха и развијености гласовног споразумијевања; 
 
3. Са сметњама у гласу, говору и језику- разврстаних у 6 категорија као лица код којих је 

дошло до поремећаја у развоју или оштећења већ стечених комуникативних 
способности усљед различитих етиолошких фактора; 

 
4. Са тјелесним оштећењима- сматрају се лица са оштећењима, деформитетима 

функционалним или моторичким сметњама, због којих им је потребна заштита и 
оспособљавање за живот и рад под посебним условима, а који настају усљед оштећења 
локомоторног апарата, централног и периферног нервног система, као и оштећења 
насталих као посљедица хроничних болести других система или као посљедица 
повреда; 

 
5. Са психичком заосталошћу- лица са менталном заосталошћу разврстана у 4 категорије 

на основу тестирања интелектуалног нивоа личности израженог у IQ јединицама; 
 
6. Са вишеструким сметњама- код којих постоје двије или више сметњи предвиђених 

овим правилником и осталих сметњи у складу са ICD- 10; 
 
7. Аутизам- дјечији и атипични;  
 
8. Са другим сметњама у складу са ICD- 10,1990.- подразумијева све оне сметње 

прописане ICD- 10, 1990. које нису обухваћене овим правилником. 
 
Програм се односи на лица у хронолошкој доби од 0 - 28. године живота. 
 
Сама улога центара за социјални рад представља основну јединицу у систему социјалне заштите. 

На подручју дервентске општине Центар за социјални рад се брине о откривању, разврставању и 
евиденцији дјеце са посебним потребама.  

 
Центар за социјални рад сарађује и са основним и средњим школама, као и са медицинским 

центром у сврху откривања и рјешавања постојећих проблема у раду са дјецом и омладином са 
посебним потребама. 
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У овој области се изводи перманентна едукација стручних радника Центра како кроз интерно 
усавршавање тако и кроз учешће на разним семинарима посвећеним поменутој популацији. Активно 
пратимо промјене законске регулативе и у току смо са савременим тенденцијама и дешавањима у 
овој области.  

 
 
10.9. НАТАЛИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ 
 
 
Број уписаних у матичне књиге рођених на подручју општине Дервента у последњих пет година 

је 1.309 од чега 652 женског пола и 657 мушког пола.  
 
Број уписаних у матичне књиге умрлих на подручју општине Дервента у последњих пет година 

је 1.104 од чега 475 женског пола и 629 мушког пола. 
 
Број уписаних у матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих није реалан, односно стварни 

показатељ стопе наталитета и морталитета на подручју општине Дервента.  
 
Постојећи показатељи, односно уписи у матичне књиге, не дају реалну, односно стварну слику о 

броју новорођене дјеце и о броју умрлих лица на подручју општине Дервента, због чињенице да се 
одређен број порода обавља у болници у Добоју , што подразумјева да се и уписи новорођене дјеце у 
матичне књиге рођених врше у матичној служби општине Добој, као и чињеницу да се одређен број 
умрлих лица уписује у матичне књиге умрлих општине Добој и Бања Лука због тога што се болесни 
хоспитализују у здравственим установама Добој и Бања Лука.  

 
 

Година уписа 
Број уписаних у матичне 

књиге рођених 
Пол женски 

 
Пол мушки 

2005. 271 135 136 

2006. 276 145 131 

2007. 262 129 133 

2008. 250 116 134 

2009. 250 127 123 

УКУПНО 1.309 652 657 

 
 СЛИКА 10.9.1. Број уписаних у МКР на подручју општине Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
СЛИКА 10.9.2. Број уписаних у МКУ на подручју општине Дервента  

Година уписа 
Број уписаних у 

матичне књиге умрлих 
Пол женски 

 
Пол мушки 

2005. 225 93 132 

2006. 226 102 124 

2007. 229 94 135 

2008. 217 100 117 
2009. 207 86 121 

УКУПНО 1.104 475 629 
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СВОТ анализа сектора здравства и социјалне заштите општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СЛИКА 10.9.3. СВОТ анализа сектора здравства и социјалне заштите општине Дервента 

 
 

 
 

 
 

 Стручни кадар 

 Разумјевање и подршка локалне заједнице 

 Доступни различити видови збрињавања 

 Доступност различитих видова едукације 

 Дугогодишња традиција 

 Млад и стручан кадар 

 Инфраструктура Дома здравља 

 Промоција здравља-превенција болести 

 Постоји вишак просторних капацитета који се 
уз мало улагање могу користити за нове 
садржаје 

 

 
 
 

 
 Недовољна повезаност са привредом 

 Недостатак расположивих финансијских 
средстава обзиром на потребе 

 Повећан број захтјева за свим видовима 
социјалне заштите 

 Неприлагођена база података 

 Неједнак приступ и недостатак координације 
између свих актера у локалној заједници 
укључених у област социјалне заштите 

 Упитан квалитет одређених услуга због 
застаријелости опреме 

 

СНАГЕ - STRENGHTS СЛАБОСТИ- WEAKNESSES 

 
 

 
 

 Већа финансијска издвајања за област 
социјалне заштите 

 Стимулација приватног сектора за 
запошљавање корисника социјалне заштите 

 Отварање дневног центра за старе особе 

 Промоција хранитељства 

 Широке привредне могућности 

 Отварање центра за дјецу и особе са 
онеспособљенима 

 Мрежа амбуланти 

 Научно-технички прогрес у подручју 
медицине 

 Растуће потребе популације за едукацијом из 
области превентивне и примарне здравствене 
заштите 

 Развој нових услуга 
 

 

 
 
 

 
 Социјална несигурност 

 Недовољна увезаност институција у рјешавању 
истих проблема 

 Пораст психо социјалних патологија 

 Агресивна и нелојална конкуренција 
 

 

ШАНСЕ - OPPORTUNITIES ПРИЈЕТЊЕ  -  THREATING 
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11. СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА 
 
 
11.1. ОМЛАДИНА 
 
 
Препознатљивост омладинске инцијативе на простору општине Дервента је видљива, 

првенствено захваљујући разним спортским и културним удружењима. Услови рада омладине су се 
доста побољшали што се види из великог броја успјешних акција и иницијатива везаних за развој 
културе, спорта, студирања итд. Често дервентска омладина даје и посебан значај дешавањима у 
Дервенти прије свега за вријеме љетних мјесеци када долазе студенти на одмор из универзитетских 
центара и на тај начин подижу општи ниво културе у нашој општини. 

 
Своја права и иницијативе дервентска омладина најчешће остварује кроз разне облике 

омладинског организовања, али нису ријетки ни случајеви самосталних иницијатива и 
неформалних група као и разних акција, а све у циљу побољшања статуса омладине у нашој 
општини. 

 
У складу са одредбама Закона о омладинском организовању („Сл.гласник РС 98/04“), 

усаглашавање својих Статута и других правних аката, као и упис у омладински регистар у складу са 
овим законом на подручју наше Општине извршиле су и тренутно су регистроване 3 (три) 
омладинске организације и то: 

 
1. Дервентско удружење младих „ДУХ“ 
2. Омладински центар „Дербент“ 
3. Светосавска омладинска заједница-Дервента 
 
Крајем 2008. године са радом је престала омладинска организација „Савјет младих Дервента“ 
 
Мисија код свих омладинских организација је жеља да се млади изграде у способне и потпуне 

личности и да преузму одговорност за побољшање њиховог положаја. 
 
Основни циљеви омладинског организовања су: 
• Едукација младих, 
• Афирмација младих и њихово ангажовање у друштву, 
• Анимирање младих за учешће у друштвеном животу, 
• Побољшање материјалног положаја младих, 
• Запошљавање младих, 
• Развој омладинског туризма  
 
Према подацима са којим располаже надлежно одјељење, укупан број младих особа које 

припадају омладини процјењује се на преко 3.000 лица, од чега се у средњим школама налази око 
1.130 лица, на факултетима РС и других држава око 350 лица, а око 1.500 лица су припадници других 
група.  

 
Од укупног броја омладине, већина њих тражи посао, а мањи број лица из ове категорије су 

запослени. Према подацима Завода за запошљавање РС - Биро Дервента, на евиденцији незапослених 
у Дервенти на дан 30.06.2009. године било је укупно 491 лице старосне доби од 15 до 30 година, што 
чини око 23% укупног броја незапослених лица на подручју општине Дервента (укупно је 
незапослених на евиденцији 2.085 лица). 
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Омладинске организације на подручју општине Дервента имају обезбијеђене просторије за рад у 
згради „Ватрогасног дома“, просторијама у „бившем кину“ и згради „Црвеног крста“ са основном 
техничком опремом. На овај начин изграђени су просторни капацитети за реализацију пројеката и 
дјеловање омладине, међутим често су те просторије празне и остала омладина који нису активисти 
тих организација не користе техничку опрему и обезбијеђени простор за рад. 

 
Омладинске организације су кроз своје пројекте и донације опремили наведене просторије 

техничком опремом и минималном инфраструктуром и редовно плаћају коришћење просторија 
општини Дервента.  

 
Број међународних донатора који финансирају омладинске организације је све мањи, тако да 

омладинске организације морају тражити друге облике за финансирање свог рада и то првенствено 
кроз облик израде програма који могу користити привредне и друге организације у свом раду. 

 
Мада је Омладинском политиком предвиђено оснивање омладинских организација на сеоским 

подручјима још увијек није регистрована ни једна таква организација, иако је у покушају било пар 
иницијатива, али због релативно компликоване правне процедуре није до краја реализована ова 
позитивна иницијатива.  

 
Као једна од битних ставки за развој омладине представља образовање и стипендирање и наша 

општина је препознала значај тога и тренутно финансира 323 стипендиста (294 студената и 29 
ученика).  

 
 
 
11.2. СПОРТ 
 
 
На подручју општине Дервента дјелује 32 спортска колектива који у зависности од финансијске 

ситуације и организованости, биљеже просјечне и добре резултате у својим дисциплинама и 
спортским гранама. 

 
Примјетан је повећан број млађих категорија у колективним спортовима, те константност у 

такмичењу у републичким лигама, чиме се пружа стабилна такмичарска будућност за колективне 
спортове. 

 
Код борилачких спортова настављен је тренд добрих резултата и прегршт медаља долази у наш 

град. Активно учешће у креирању спортских прилика у нашој општини има и Савјет за спорт, који је 
именовала Скупштина општине Дервента и Стручни савјет за спорт општине Дервента који је 
основао Начелник општине и који је састављен од представника и стручних лица из спортских 
клубова. 

 
У оквиру надлежног Одјељења направљена је интерна подјела спортских удружења 

радисистематичнијег приступа финансирању и праћењу рада спортских колектива. Тако имамо: 
 
Колективне спортове: 
 
1. Рукометни клуб „Дервента“ – Дервента 
2. Женски одбојкашки клуб „Дервента“ 
3. Женски рукометни клуб „Дервента“ 
4. Фудбалски клуб „Текстилац“ – Дервента 
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5. Фудбалски клуб „Слобода“ – Велика Сочаница 
6. Фудбалски клуб „Борац“ – Осиња 
7. Фудбалски клуб „Борац 1975.“ – Осиња 
8. Фудбалски клуб „4.јули“- Појезна 
9. Кошаркашки клуб „Дервента“ 
10. Женски одбојкашки клуб из Осиње  
11. Клуб малог фудбала „Дервента“ 
12. Рагби клуб „Гладијатори“, Дервента 
 
Појединачне спортове: 
 
1. Карате клуб „Дервента“ 
2. Теа кwон до клуб „Дервента“ – Дервента 
3. Кик бокс клуб „Империја“ из Дервенте 
4. Боксерски клуб „Дервента“ 
5. Боксерски клуб „Симић“ из Дервенте 
 
Спортове лица са посебним потребама: 
 
1. Одбојкашки клуб инвалида „Дервента“ 
2. Одбојкашки клуб инвалида „Ветеран“ 
3. Клуб специјалних спортова „ДУГА“ Дервента 
 
Остала спортска удружења: 
 
1. Шаховски клуб „Дервента“ 
2. Риболовачки савез „Укрина“ 
3. Ловачки савез „Мотајица“ 
4. Стрељачки клуб „Екстрем“-Дервента  
5. Куглашки клуб „Дервента“ 
6. Мото клуб „Громовник“ 
7. АМД - Мото супер спорт 600 ccm  
8. Ауто мото клуб „Адреналин“, Дервента 
9. „Аирсофт клуб Дервента“ 
10. Спортско друштво за узгој и заштиту ситних животиња „Хоби“, Дервента 
11. Планинарско друштво „Кестен“ 
12. Стонотениски клуб  
 
На подручју наше општине имамо релативно мало спортских капацитета за обављање тренажног 

циклуса и одржавање званичних такмичења. 
 
Највећи капацитет за рад спортских удружења посједује ЈУ Спортско културни центар 

„Дервента“.Тренутно у овој установи активно тренирају одбојкашице,кошаркаши и рукометаши. 
Треба напоменути да је и ове године општина Дервента издвојила средства за суфинасирање плаћања 
термина за одржавање утакмица и тренинга, чиме је знатно олакшано функционисање рада клубова 
из реда колективних спортова. 

 
У школским салама тренирају углавном млађе категорије кошаркаша и одбојкашица, док 

каратисти користе салу у „Гимназији“. Остали борилачки спортови тренирају у преуређеним 
приватним салама за тренирање. 
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Велики капацитет за спорт, а недовољно искориштен представља рукометно игралиште 
„Партизаново“ које је током 2009. године дјелимично уређено. Ове активности финансијски је 
подржала и општина Дервента. 

 
Поред локација у граду искориштени су и спортски терени на селима који би уз додатна улагања 

постали средиште развоја спорта у руралним срединама. 
 
За помоћ удружењима грађана из области физичке културе у 2009. години из Буџета општине 

(ребаланс) предвиђена су средства у укупном износу од 305.500 КМ, што је у односу на 2008. годину 
више за око 7%, што показује да је општина Дервента стратешки орјентисана ка развијању спорта и 
спортске културе, те још већој афирмацији и анимирању младих у спортске колективе. 

 
 
 
11.3. ЦИВИЛНО ДРУШТВО У ДЕРВЕНТИ 
 
 
На подручју општине Дервента регистровано је 79 разна удружења грађана са својим мисијама, 

циљевима и активностима. 
 
Према Закону о удружењима и фондацијама („Сл.гласник РС“ бр.52/01 и 42/05) најмање три 

физичка или правна лица могу основати удружење грађана, тако да је процес регистрације удружења 
грађана доста једноставан и уз минимална средства свака заинтересована група може да оснује 
удружење грађана и да се бори за своја права и циљеве.  

 
Појам „невладине организације – НВО“ се у поменутом Закону нигдје децидно не спомиње, али 

тај израз је постао свакодневан у јавном животу, тако да можемо ставити знак еквиваленције између 
удружења грађана и невладине организације. 

 
 
Постоји 8 групација удружења грађана подијељених према њиховој мисији и циљевима.  
 
То су:  
  
 Удружења грађана која заступају мисије одређених групација (15 удружења 

грађана); 
 Удружења грађана проистеклих из рата (5 удружења грађана); 
 Удружења грађана која се баве проблематиком лица са посебним потребама (6 

удружења грађана); 
 Удружења грађана са друштвеним мисијама (7 удружења грађана); 
 Удружења грађана са еколошко – природњачком мисијом (6 удружења грађана); 
 Удружења грађана у вези омладинске проблематике (3 удружења грађана); 
 Удружења грађана у вези спорта (32 удружења грађана) и 
 Удружења грађана у вези културе (5 удружења грађана) 
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11.3.1. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ЗАСТУПАЈУ  
           МИСИЈЕ ОДРЕЂЕНИХ ГРУПАЦИЈА 
 
У ову групу НВО организација спадају следећа удружења: 
 

 Удружење жена „Дервента“; 
 Удружење пензионера општине Дервента; 
 Удружење дописника и новинара општине Дервенте; 
 ОО Црвеног крста – Дервента; 
 Удружење избјеглих и расељених лица „Останак“; 
 Општинско удружење фармера – Дервента; 
 Удружење привредника општине Дервента; 
 Заједница повратника Босанске Посавине- Вишњик; 
 Аматерски радио клуб „Никола Тесла“, Дервента; 
 10. Удружење пољопривредника у Републици Српској –Дервента; 
 Удружење пољопривредних произвођача „ Фарма Сочаница“- Дервента; 
 Удружење пољопривредних произвођача Републике Српске –Општинско удружење 

пољопривредних произвођача Дервента; 
 Хуманитарно удружење грађана „Мерхамет“ Дервента;  
 Удружење Рома општине Дервента; 
 Удружење самохраних родитеља „Нови почетак“ 

 
 
11.3.2. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ РАТА 
 
У ову групацију удружења грађана спадају: 
 
1. Борачка организација општине Дервента; 
2. Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

Дервента; 
3. Удружење ратних заробљеника општине Дервента; 
4. Удружење ратних војних инвалида општине Дервента 1991-1995; 
5. СУБНОР; 
 
 
11.3.3. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА СЕ БАВЕ  
           ПРОБЛЕМАТИКОМ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
У ову групацију удружења грађана спадају: 
 
1. Удружење параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида 

регије Добој Канцеларија за бригу о лицима са посебним потребама „Биос плус“; 
2. Међуопштинска организација савеза слијепих Дервента, Брод и Вукосавље – МОСС; 
3. Удруђење глувих и наглувих општине Дервента; 
4. Савез инвалида рада општинска организација Дервента; 
5. Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и инвалидних особа „Сунце“ 

Дервента; 
6. Клуб специјалних спортова „Дуга“ Дервента; 
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11.3.4. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКИМ МИСИЈАМА 
 
У ову групацију удружења грађана спадају: 
 

• Форум НВО – Дервента; 
• НГО „Крајина“ – канцеларија у Дервенти; 
• „ИМИЦ –Заједно“ – Дервента; 
• Друштво за унапређење мировног рада покрета Пах Кристи „Pаx Christi“, Ахен (Аеchеn) -

Њемачка, са сједиштем канцеларије у Дервенти; 
• Центар за локални регионални развој „ЦЕЛОР“ – Дервента; 
• Форум за Европске интеграције Дервента; 
• НГО Углед „Goodwill“ - Дервента 

 
 
11.3.5. УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА  
           ЕКОЛОШКОМ - ПРИРОДЊАЧКОМ МИСИЈОМ 
 
У ову групацију спадају следећа удружења грађана: 
 

-  Кинолошко друштво; 
-  Еколошко друштво “Екологика”; 
-  Еколошки покрет “Еко – вага”; 
-  Спортско друштво за одгој и заштиту ситних животиња „Хоби“, Дервента; 
-  Удружење пчелара „Липа“- Дервента; 
-  Пчеларско еколошко друштво „Златна пчела“ – Лужани ; 

 
 
11.3.6.УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ОМЛАДИНУ 
 
 
У Дервенти дјелују следећа омладинска удружења: 
 

 Дервентско удружење младих „ДУХ“; 
 Омладински центар „Дербент“; 
 Светосавска омладинска заједница СОЗ – Дервента; 

 
 
 
11.4. ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈИ 
 
 
Информисање и обавјештавање грађана у локалној заједници и друштву у цјелини има посебан 

значај и улогу, у функцији је демократизације друштва и доприноси унапређењу и развоју укупних 
друштвених односа. 

 
Правовремено, објективно и истинито информисање омогућава грађанима да остварују Уставом 

загарантована људска права и слободе, да активно учествују у раду своје локалне заједнице, да 
покрећу иницијативе, дају приједлоге и сугестије и укључују се у активности које се покрећу у 
срединама у којима живе и раде. Информација, а посебно средство којим се преноси има велику моћ 
и утицај првенствено у формирању јавног мњења и промоција начела јавности рада. 
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Информације из дервентске општине пласирају се путем „Дервентског листа“, регионалног 
листа „Посавске новости“, путем дописничке мреже јавних гласила: „Глас Српске“, „Независне 
новине“, Новинска агенција Републике Српске „СРНА“, дневне новине „Фокус“, „Блиц“, „Дневни 
аваз“, ТВ Канал 3 и РТВ Републике Српске. 

 
1. Дервентски лист 
 
“Дервентски лист” је једино општинско гласило које излази скоро стотину година као 

седмодневне новине. Тренутно се штампа у двије хиљаде примјерака, у правилу на 12 страна. У 
прошлој години велики број издања је излазио на више страна, са искључиво садржајима из општине 
Дервента, обухватајући област политике, привреде, културе, спорта и друго и са традиционалним 
рубрикама, попут малих огласа, читуља, обавјештења, реклама и слично. 

Дервентски лист настоји да афирмише сва позитивна кретања и догађаје у општини, мада не 
изостају ни критички тонови, али без сензационализма. 

Још увијек сви становници општине, посебно на селу, немају могућности да добију Дервентски 
лист, што умањује значај информација које се у листу пласирају.  

Када је у питању представљање општине Дервента на ширем подручју, онда значајну улогу у 
томе има електронска верзија листа, гдје читаоци широм свијета имају прилику да се упознају са 
најактуелнијим догађајима.  

 
2. Посавске новости 
 
Посавске новости су регионални лист који излази два пута мјесечно, од новембра 2006. године. 

Сједиште листа је у Дервенти, а покрива подручја неколико општина, како у Републици Српској тако 
и у Федерацији БиХ, чиме је створена добра шанса за представљање општине Дервента на 
регионалном нивоу, било да се ради о привредним, туристичким, политичким или другим 
дешавањима.  

 
Према подацима добијеним од власника и новинара листа, у 2009. години укупно је објављено 

86 новинских текстова са сеоског и градског подручја општине Дервента. Важно је напоменути да се 
ради о новинским прилозима који се тичу младих, ученика, студената, пољопривредника, борачке 
популације, пензионера, вјерских заједница, рада и активности у Скупштини општине Дервента, 
једном рјечју актуелних дешавања на подручју општине Дервента. Прилози су извјештајно-
репортажног карактера, са пратећим фотографијама и детаљним описом. 

 
 3. Радио Дервента и дописни ел.медији 
 
Престанком са радом Радио Дервенте, одузимањем фреквенције од стране Регулаторне 

агенције за комуникације (ЦРА) у новембру 2001. године, грађани Дервенте остали су без властитог 
медија, преко кога су благовремено упознавани о свим актуелним питањима и дешавањима са 
подручја општине. Настали проблем у информисању грађана и медијском представљању општине, у 
мјери у којој је то објективно било могуће, ријешен је успостављањем сарадње са прњаворском 
телевизијом „К 3“. 

 
С обзиром да ТВ Канал 3 својим сигналом покрива готово цијело подручје општине, изузетно је 

важно да информације из Дервенте буду пласиране путем ове ТВ куће. На тај начин велики број 
становника општине Дервента има могућност да се упозна с радом највиших општинских органа 
власти, али и о другим дешавањима у општини. 
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Према незваничним просјечним подацима добијеним од продавача новина највише се продају, 
односно најчитанији су: „Вечерње новости“ (203 примјерка), „Блиц“ (167 примјерака), Прес (150 
примјерака), „Глас Српске“ (143), „Независне новине“ (52), „Политика“ (40 примјерака) „Фокус“ (30), 
„Спорт“ (28), „Журнал“ (24), и „Дневни аваз“ (20).  

 
Када је у питању недјељна штампа највише се продају и читају: „Свет“ (90 примјерака, 

„Недељни телеграф“ (24), „Екстра магазин“ (18), „Ревија 92“ (17), „НИН“ (16), и „Репортер“ 9 
примјерака. 

 
 
11.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 
 
Општина Дервента спада у категорију дефицитарних заједница по питању паркова и 

репрезентативних зелених површина. Сходно томе у досадашњем испитивању јавног мијења и 
консултацијама са стручним службама, евидентирана је потреба за изградњом градског парка на 
подручју града Дервенте, као и стварање нових зелених површина мултифункционалног садржаја. Из 
доле наведених података видљиво је да град нема довољно градског зеленила, а стање једног јединог 
парка у граду није на завидном нивоу, дакле у лошем стању како дрвећа тако и опреме урбаног 
мобилијара или било каквог другог садржаја што је видљиво у његовом здравственом стању стабала 
која су основни елемент садржаја једног парка.  

 
У сарадњи са Одјељењем за просторно уређење прикупљени су подаци гдје је важећим 

регулационим плановима предвиђено да се могу изградити јавне зелене површине или паркови.  
 
По достављеним изводима из регулационих планова бр. 07-36-39 од 26.05.2009. године од стране 

Одјељења за просторно уређење предвиђена изградња јавних зелених површина - паркова може се 
вршити на следећим локалитетима:  

 
 у ул. Српске војске – постојећи парк . 
 у ул. Милована Бјелошевића – Белог – испред аутобуске станице , 
 у ул. Марије Бурсаћ – код бензиске пунпе , 
 у ул. Краља Петра I код бившег Марксистичког центра , 
 у ул. 5. Козарачке бригаде – код темеља Српске Православне цркве , 
 у ул. Солунска и Хајдук Вељка - ново стамбено колективно становање , 
 у ул. Ђуре Јакшића - иза објеката Миладиновића идр., 
 у ул Стевана Немање – из стамбених објеката и „Бокорове куће“, 
 у ул. Омладинска – од моста уз ријеку Укрину 
 
Све наведене површине су у различитим подручјима града и у суштини су неуређене , само 

важећим планским актима предвиђене за реализацију, немају потребну урађену изведбену пројектну 
документацију и у већини случајева су неријешени имовинско – правни односи. 

 
Кад су у питању јавне зелене површине у граду, на табели је представљен табеларни преглед 

свих јавних површина и уличних појасева на простору општине Дервента, као и процес њиховог 
редовитог одржавања. 
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СЛИКА 11.5.1. Приказ зелених површина које се одржавају на простору општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.Б. ЈАВНА 
ПОВРШИНА 

ВРСТА 
РАДОВА 

ПОВРШИН
А (m2) 

1 Код Дома културе машинско 360  
2 Код такси станице машинско 400 
3 Код бензинске пумпе машинско 1.500 
4 У насељу „Кинеска четврт“ машинско 4.000 
5 Код Православног храма машинско 2.500 
6 Парк у улици Српске 

војске 
машинско 8.400 

7 Простор код хотела Бисер машинско 450 
8 Појас уз ријеку Укрину Машинско, ручно 

и крчење појаса 
5.000 
5.000 

9 Површина у 
ул.Омладинска 

машинско 17.000 

10 Код аутобуске станице машинско 1.350 
11 Путни појас у 

индустријској зони 
Машинско, ручно 
и крчење појаса 

38.166 
25.444 

12 Локалитет Сајмиште Машинско, ручно 
и крчење појаса 

52.144 
19.654 

13 Зелена површина код 
зграде старе општине 

машинско 1.800 

14 Појас уз Трим стазе ручно и машински 3.100 
15 Улични појасеви на 

подручју града 
машинско 28.000 

16 Зелена површина између 
зграда СП 106 и СП 50 

машинско 1.850 

17 Кошење траве у 
Партизанском гробљу 

ручно и машински 5.417 

18 Површине које ће се 
крчити и косити 
интервентно 

ручно и машински 5 – 10.000 

 УКУПНО  282.535 
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12. СТАЊЕ ПОВРАТКА И ПОВРАТНИЧКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ  
      НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
Као што је видљиво положај повратника на своја огњишта и стварање нормалних услова за 

живот тече споро, с доста индикатора који производе такво стање. Велики број људи је био изигран у 
досадашњим процесима организованијег повратка како од стране великих донатора, који су то 
чинили преко разних нивоа власти, тако и од хрватских политичара који су на истима скупљали 
„политичке бодове“ и манипулисали њима.  

 
Крајње посљедице тога су још увијек велико неповјерење, полуобновљене куће и домови и 

велик број повратника у доста одмаклом добу, док млађе становништво не види никакву перспективу 
у свему томе. Али и поред тога, овдје није ријеч о стереотипу да су то људи необразовани и не 
едуковани за одређене агро или бизнис активности. Ријеч је о врло искусним људима с 
дугогодишњом традицијом пољопривредне производње карактеристичних за ова поднебља. 

 
Када се разумно сумирају досадашњи догађаји те успоставе одређени циљеви за даљи процес 

закључит ћемо да је овдје потребно створити квалитетно модерно економско тијело које ће се почети 
бринути о животима људи који су се вратили, јер они су по стеченим дојмовима доста 
запостављенији од људи који се још нису вратили, а на које се ставља нагласак и даје им се 
приоритет. 

 
Становништво које се вратило има многе изазове, јер ради се углавном о руралним подручјима 

(95%), гдје се највише људи вратило и гдје се највише враћа, а које подразумијева пољопривредну 
производњу или покретање малог бизниса како би се уопште могло преживјети. Опис компоненти и 
ресурса општине Дервента указује на постојање одређених и јасних прилика привлачних за одређена 
улагања, али и на неопходност изналажења начина и средстава с циљем потпуног искориштавања 
њихова потенцијала. Опис такођер указује на постојање многих препрека које је неопходно свладати 
да би се ојачала привреда на корист домаћих грађана, повратника, људи који још имају статус 
расељених особа и повратника. 

 
Глобална СBОТ анализа општинског развоја у Дервенти је омогућила препознавање 

компаративних предности општине и стратешких праваца које треба слиједити како би се у 
потпуности показао потенцијал општине. Компаративне предности на којима ће се градити повратак 
поредане према свом значењу за општински развој јесу: 

 
 Геостратешка позиција изражена у комуникацијским везама: цесте, близина жељезнице 

и аеродрома, те положај према Југоисточној Европи. Близина Републике Хрватске, што 
је од круцијалног значења, јер велики број Хрвата општине Дервента данас живи у 
Хрватској и чека добар вектор и импулс за повратак; 

 Природни услови и ресурси као што је клима, незагађено земљиште, пољопривредни 
потенцијал, очувано и здраво окружење с богатим изворима питке воде, чистим ријекама 
и шумама; 

 Традиција и искуство у пољопривреди, сточарству и воћарству с доста добром 
пољопривредном инфраструктуром; 

 Потенцијали за мултисекторски развој привреде изражен производњом хране и 
прехрамбених производа (индустрије), засноване на извозним могућностима, значајном 
интерном тржишту регије и отворености за страна улагања; 

 Потенцијали за развој људских ресурса засновани на прилагодљивој и искусној 
платформи, у случају одрживог повратка, и добрим осмишљеним моделима анимирања и 
креативна те добро обучена млада радна снага. 
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Ако заједно с резултатима и СBОТ анализом узмемо у обзир ове факторе, можемо закључити да 
изазов за повратак у општину лежи у: 

 

 Оптималном кориштењу разноликих општинских потенцијала ради развоја одрживе и 
извозно оријентисане привреде отворене за страна улагања; 

 Развоју екологије и туризма, индустрије здравља и одмора, засноване на кориштењу 
природних ресурса, на геостратешком положају, традицији и људским ресурсима, али 
такођер и на увођењу високих еколошких стандарда у заштити човјекове околине; 

 Развоју иновација, технологија и људских ресурса као основа за достизање високе стопе 
запослености и високог животног стандарда у будућности; 

 Успостављању међурегијских партнерстава и развоју институционалне инфраструктуре 
засноване на заједничким напорима која би увелико изједначила однос повратничке 
популације с оном која је остала овдје у вријеме рата.  

 

Одрживост развоја могла би бити угрожена због немогућности да се одговори на изазове 
вањских ризика. Објективна идентификација и анализа пријетњи и одређивање инструмената који ће 
умањити њихов утицај посебно су битни. У овом смислу, контролисане сметње идентификоване кроз 
мастерс СВОТ анализу и њихова рјешења наведени су у наставку. 

 

 Погоршање демографске ситуације, изражене негативном стопом пораста становништва, 
првенствено повратка расељених особа, затим емиграцијом млађих особа, старењем 
становништва и миграцијом становништва из сеоске у урбане средине због посљедњих 
ратних догађања и лоше економске ситуације и повећања диспаритета између села и 
градова, могла би бити ријешена кроз развој планова за отварање нових радних мјеста, 
већу подршку расту привреде и посвећивањем веће позорности проблемима с којима је 
суочено млађе становништво. 

 

 Програм Европске Уније - јединствен економски простор и даље активности на 
консолидирању економске регије могли би имати позитиван утицај на интеграцију и 
консолидацију економског подручја с различитим административним јединицама. 

 

 Погоршање економског и животног стандарда, које се огледа у незапослености, 
сиромаштву итд. могло би бити ријешено интеграцијом свих напора на убрзању 
привредних и социјалних реформи, изједначавањем повратника са српским 
становништвом, јамством људских права, те јачањем привреде и подржавањем планова 
стварања нових радних мјеста. 

 

 Рјешење за неповољно пословно окружење узроковано неефикасним и скупим 
комуналним услугама, спором и скупом администрацијом и разноврсним админи-
стративним и регулативним баријерама, слабом обновом пријератних капацитета могло 
би се пронаћи у преструктурирању комуналних услуга (посебно енергетског и 
телекомуникацијског сектора) у реформи локалних администрација у складу с Повељом 
Европске Уније о локалној администрацији, при чему би се морало максимално 
инволвирати повратнике у процесе 

 

 Негативне посљедице потпуно отвореног домаћег тржишта и проблем неконкурентности 
домаћих производа требало би рјешавати олакшицама за секторе који имају капацитет за 
супституцију увоза и посебном подршком извозно оријентисаним секторима. 

 

Када је ријеч о бизнис сектору, има заинтересираних појединаца за покретање малог бизниса и 
то углавном у сектору пољопривреде али и производње из подручја браварског заната, затим 
производња и обрада млинског камења, те производња љековитог биља као посебан вид обраде 
земље. 
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Анализом упитника који су попуњени у насељима Жеравац, Вишњик, Пољари, Кулина, Модран, 
Бунар, Горњи Шушњари, Плехан, Мишинци (Цер), Градина, Велика, Бишња, Лупљаница, Тетима, 
Бијело Брдо, Пјеваловац, Беглуци, Куљеновци и Дубочац, утврђено је да повратници на наведеним 
подручјима, и поред постојања врло квалитетних обрадивих површина, пољопривредну дјелатност 
обављају само за своје потребе.  

 
 
12.1.САНАЦИЈА ПОВРАТНИЧКИХ И ДРУГИХ СТАМБЕНИХ  
       ОБЈЕКАТА ОШТЕЋЕНИХ У РАТНОМ ДЕЈСТВУ 
 
Санација ратом оштећених објеката на подручју општине Дервента отпочела је 1996. године по 

питању повратка избјеглица, расељених лица и повратника. Ове активности су нарочито повећане у 
току 1998. године потписивањем споразума са међународним донаторским организацијама у којима 
је предвиђено да се упоредо са санацијом стамбених објеката већинског становништва врши санација 
станбених објеката мањинског становништва-повратника који тренутно живе ван подручја Републике 
Српске.  

 
Скупштина општине Дервента је на сједници одржаној 26.02.1999. године донијела План 

повратка и збрињавања избјеглих и расељених лица на територији општине Дервента,а односи се на : 
1.збрињавање интерно расељених лица; 2. збрињавање избјеглих и расељених лица; а) који користе 
напуштену имовину; б) лица из колективног смјештаја; 3. повратници из реда већинског народа, 4. 
повратници из реда мањинског народа.  

 
Поштујући одредбе Анекса 7. Мировног споразума СО Дервента и њени органи су одлучили да 

избјеглим и расељеним лицима омогући остваривање свих права која су им загарантована овим 
актом,а према њиховим личним опредељенима и то: 1.повратак из реда мањинских народа у властите 
куће; 2.збрињавање избјеглих и расељених лица из реда већинског народа, који су изразили жељу да 
остану у Дервенти; 3.замјену имовине; 4.правичну накнаду за имовину; 5.повратак у властите куће 
интерно расељених лица. 

 

 ОШТЕЋЕНИ  УНИШТЕНИ  УКУПНО 
 БРОЈ % БРОЈ % БРОЈ 

ЗГРАДЕ 5.160 40 7.740 60 12.900 
СТАМБЕНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 

7.752  11.610  19.362 

 
СЛИКА 12.1.1. Преглед оштећених и уништених стамбених јединица у приватном власништву 

 
 

ВРСТА СТАНА ОШТЕЋЕН БРОЈ ОШТЕЋЕНИ  m2

Гарсоњера 28 812 
Једнособан 352 15.488 

Једноипособан 15 750 
Двособан 520 31.200 

Двоипособан 40 2.560 
Трособан 55 4.290 

УКУПНО 1.001 55.198 
 

 СЛИКА 12.1.2. Структура оштећених станова у државном власништву 
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12.2. ПРЕГЛЕД УЛОЖЕНИХ ДОНАТОРСКИ СРАДСТАВА 
 
  
На простору општине Дервента је у периоду од 1996. до 2008. године укупно уложено 

25.134.147,00 КМ. 
Појединачно по годинама износ донираних средстава и кредитних средстава који су уложени у 

обнову износи: 
 
  1996. - 1.065.000 КМ 
  1997. - 2.460.000 КМ 
  1998 . - 2.135.000 КМ + Кредитна средства Свјетске банке 2.952.997 КМ 
  1999. - 3.908.000 КМ + Кредитна средства Свјетске банке 3.285.894,52 КМ 
  2000. - 4.163.312 КМ + Кредитна средства Свјетске банке 2.385.594,47 КМ 
 2001.+ 2002. - 4.411.000 КМ 
 2003.+ 2004. - 2.373.000 КМ 
 2005.+ 2006. - 1.758.307 КМ 
  2007. - 1.150.000 КМ 
  2008. - 1.710.528 КМ 
 
 

ГОДИНА 
Износ утрошених донаторских 

средстава у КМ 
1996. 1.065.000 
1997. 2.460.000 
1998. 2.135.000 
1999. 3.908.000 
2000. 4.163.312 

2001.+2002. 4.411.000 
2003.+2004. 2.373.000 
2005.+2006. 1.758.307 

2007. 1.105.000 
2008. 1.710.528 

УКУПНО 25.134.147 
 

СЛИКА 12.2.1. Приказ утрошених донаторских новчаних средстава за обнову  
на подручју општине Дервента 

 
 
 
Поред донаторских средстава у износу од 25.134.147, за период 1998. -2000. утрошена су и 

кредитна средства Свјетске банке у износу од 8.624.485.99 КМ  
 
У 2009. години у реализацији су средства у износу од 755.000 КМ. 
 
Укупан број санираних објеката на подручју општине Дервенте је око 6.500 (извјештај из 2009.). 
 
 
 
 
 



Страна 132 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

 
12.3. ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА ИЗБЈЕГЛА,  
        РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ 
 
 
По процјени за наредни краткорочни период је потребан износ од 32.537.000.00 КМ која би се 

утрошила сразмјерно на: 
 

  За реконструкцију кућа евидентирано је 1.145 захтјева, што је 28.625.000 КМ 
 
  Електрификација у повратничким насељима је 567.000 КМ 
 
  За санацију путева 3.045.000 КМ 
 
  За водоводну мрежу 300.000 КМ 
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13. УСКЛАЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ  
      ДЕРВЕНТА СА СТРАТЕГИЈАМА НА ВИШИМ НИВОИМА 
 
Постојање свеобухватне концепције развоја је веома важно за рад на локалном нивоу, као 

најбитнијем оперативном нивоу. Интегрисање властитих мјера у цјелокупан оквир значи искористити 
синергијске ефекте, избјећи колизије са мјерама од ентитетског, па чак и БиХ значаја, те обликовати 
концепцију у складу са очекиваном или већ испланираном политиком на вишем нивоу.  

 
Такође, непланирано финансирање појединачних пројеката и програма или развоја одређених 

сектора и подручја води ка расипању средстава. Из тог разлога приликом израде Стратегије развоја 
општине Дервенте водило се рачуна о усклађивању са развојним плановима и стратегијама које су 
урађене за виши ниво, односно ентитетским и стратегијама на БиХ нивоу. 

 

 
 

СТРАТЕГИЈА Приоритети / циљеви дефинисани стратегијом 

Средњорочна развојна стратегија 
БиХ 

 
 Одржати макроекономску стабилност; 
 Повећати приватне инвестиције; 
 Реструктуирати економију; 
 Повећати запосленост и побољшати везе између 

људских ресурса и тржишта рада; 
 Побољшати систем социјалне заштите; 
 Повећати транспарентност и могућност 

друштва БиХ; 
 

Стратегија за Босну и Херцеговину, 
документ Европске банке за  обнову 
и развој (УБРД) – одобрена 2005. 

 Развој активности приватног сектора; 
 Структурна и институционална реформа; 
 Регионалне интеграције и прогрес према 

чланству у ЕУ; 

Стратегија интегрисања БиХ у 
Европску Унију 

Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ издваја нека од 
подручја која су од изузетног значаја за БиХ и њене 
грађане: енергија, пољопривреда, транспорт, 
животна средина, борба против организованог 
криминала и либерализација визног режима. 

Стратегија развоја МСП у БиХ  
2005 -2007.  

 Стварање конзистентног правног оквира за 
МСП; 

 Уклањање баријера које отежавају и 
успоравају покретање и рад предузећа; 

 Дефиниција МСП-а (пратећи препоруке ЕУ) и 
успостављање статистике; 

 Организациона структура/институционални 
оквир за пословну подршку; 

 Хоризонтални и вертикални инструменти за 
пословни развој;  
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Стратегија развоја локалне 
самоуправе у БиХ 

 Остварити суштинску функционалну 
децентрализацију; 

 Остварити истовремено одговарајућу 
фискалну децентрализацију; 

 Осигурати модерно вођство и професионално, 
компетентно и мотивисано особље; 

 Осигурати стално унапрјеђивање квалитета и 
економичности услуга; 

 Остварити висок степен грађанског учешћа у 
јавним пословима; 

 Осигурати одговорно и јединствено вршење 
јавих послова свих нивоа власти у локалној 
заједници; 

 Развити продуктвину међусобну сарадњу 
јединица локалне самоуправе у земљи и 
региону; 

Економска политика Републике 
Српске 

 Успостављање макроекономске стабилности; 
 Наставак реформи у јавном сектору привреде 

и убрзање његовог преструктуирања; 
 Унапређење законодавно – правне регулативе 

и институција којима ће се обезбједити; 
 Повољнији тржишни амбијент за 

инвестирање и одрживи привредни раст; 
 

Стратегија развоја пољопривреде РС

 Обезбјеђење трајне прехрамбене сигурности 
 Повећање конкурентности, тржишности и 

извоза пољопривредних прехрамбених 
производа; 

 Изградња и развој институција и механизама 
тржишног привређивања у сектору 
агробизниса; 

 Економска заштита тржишно орјентисаних 
произвођача; интегрални рурални и 
уравнотежени регионални развој; 

 Имплементација међународних стандарда 
квалитета респектујући принцип одрживог 
развоја; 

 Брже и свестраније укључивање у регионалне, 
европске процесе и међународне 
организације; 

 

Стратегија развоја малих и средњих 
предузећа РС 2006-2010  

 Повећање броја МСП; 
 Повећање укупног броја запослених у сектору 

МСП; 
 Повећање конкурентности МСП у циљу 

јачања њиховог извозног потенцијала и 
степена интернационализације; 

 Повећање учешћа МСП-а у бруто додатној 
вриједности; 
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Просторни план Републике Српске 
до 2015. године. 

 Остваривање подстицајних развојних услова 
потицајно значајних привредних потенцијала; 

 Стварање и услови изградње система за 
кориштење вода и заштиту од вода; 

 Заштита и режим кориштења појединих 
вриједних природних, амбијенталних и 
историјских значајних локалитета; 

 Режим кориштења простора ради остваривања и 
обезбјеђивања повољне средине за живот и рад 
људи; 

 
 
Оквир за стратешке циљеве општине Дервента за 2011.-2016. годину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЛИКА 13.1. Оквир за стратешке циљеве општине Дервента за 2011. – 2016. 
 

ПЕТ ИЗВОРА РАЗВОЈА 
1. Људи и знања – управљање развојем 
2. Природни ресурси 
3. Наслијеђена материјална култура 
4. Изграђена економска структура 
5. Геостратешка позиција и интегрисаност у РС/БиХ, регион, ЕУ и 
Свјетско тржиште 

ДЕСЕТ СТУБОВА РАЗВОЈА 
1. Конкурентна економија 
2. Квалитетно образовање и васпитање 
3. Напредно високо школство, усавршавање и неформално образовање 
4. Вриједан социјални капитал (здравство, социјална заштита, култура и спорт) 
5. Простор и напредна инфраструктура 
6. Интернационализација, интеграција и препознатљивост Дервенте у регионалним оквирима 
7. Заштита животне средине 
8. Предузетништво у свим сферама дјелатности 
9. Унапрјеђење квалитета урбаног и руралног развоја 
10. Нове развојне парадигме (управљачки капацитет, апсорпцијски капацитет према ЕУ, 

финансирање развоја, јавно и приватно партнерство (ППП) 

ПЕТ ПРАВАЦА КОНВЕРГЕНЦИЈЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ 
1. Развој људских потенцијала 
2. Заштита животне средине 
3. Храна  
4. Вода 
5. Туризам 

ПЕТ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 
1. Убрзан економски развој и квалитетна пословна ифраструктура 
2. Развој људских ресурса и унапређење квалитета живота 
3. Постицање уравнотеженог и одрживог развоја општине Дервенте са кључним потенцијалима 

у туризму и пољопривреди 
4. Грађење препознатљивог идентитета у окружењу те друштвени концензус и развој 

институција у    
5. општини Дервента 
6. Еколошки напредна и инфраструктурално изграђена средина у складу са европским 
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14. ВИЗИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИЗИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
Општина Дервента  је отворена, економски и друштвено динамична про - европска општина, 
која на препознатљив начин у оквиру РС/БХ и ширег окружења, осигурава економску, 
културну и социјалну атрактивност, развој и квалитет живота за своје грађане и људе који у 
њој  бораве, инвестирају и стварају. 

 
Демографија и 
тржиште рада 

 

Економска 
структура и 

развој 

Мјесто квалитетних услова за живот, рад и развој људских 
ресурса,засновано на образованој и обученој радној снази са 
високим степеном запослености, локалне енергије и мотивације 
за успјех. 

Економска структура општине Дервента као структура која 
промовише и осигурава економски, еколошки, технолошки и 
социјално одрживи, хуман, балансиран, компентативан и потпун 
развој, односно која осигурава ефикасно кориштење природних 
ресурса, заштиту околиша, отварање нових радних мјеста у 
секторима и дјелатностима које су компентативни у РС/БХ и 
регионалним оквирима. 

Од стране предузетних, за нове идеје и сарадњу отворених људи 
креиран сектор, просперитетан, на БиХ, регионалном и  ЕУ  
тржишту конкурентан сектор, уређен од стране модерне, 
одговорне и предузетне управе која потиче развој кроз 
партнерство свих заинтересираних снага, који перманентно 
унапређује квалитет живљења свих грађана. 

Привреду општине Дервента ће у наредном периоду чинити 
модерне, тржишно оријентисане, индустријске гране чији 
капацитети ће бити лоцирани у свим дијеловима општине. 
Прерађивачком дјелатношћу ће се бавити приватна предузећа 
вођена образованим предузетницима. Извозно оријентисана 
индустрија ће значајно повећати учешће у ГДП Републике 
Српске, у укупном броју запослених, задржавајући високо 
образоване младе људе у Дервенти, пружајући им шансу да сами 
започну властите бизнисе у различитим областима. Привреда, у 
свим својим облицима производње, ће бити еколошки 
прихватљива грана. 

 
Привреда 

 

Пољопривреда 
и рурални 
развој 
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Туризам 

 

 
Трговина 

 

 
Саобраћај 

 

 
Финансијски 

сервис 

Развој МСП-
Сектор микро, 

малих и  средњих 
предузећа 

 
Просторни 
развој 

 
Образовање 

 

Визија развоја туризма на подручју општине Дервента је 
креирање вишедимензионалне туристичке понуде за генерирања 
позитивних економских и друштвених ефеката у оквиру усвојене 
визије економског развоја, те за унапређења услова за 
уравнотежен и квалитетан живот локалног становништва. 
 

Развој модерног трговинског сектора који ће допринијети 
подизању животног стандарда у Дервенти, већој запослености и 
промоцији домаће производње у смислу њене што веће 
заступљености у каналима продаје.

Креирање модерног оперативног система који ће са високом 
ефикасношћу пружати услуге у робном и путничком промету, 
доприносити запослености и животном стандарду на подручју 
општине и шире.

Развој финансијског сектора који ће омогућавати раст, 
запосленост и нове инвестиције у сектору, рационалну 
мобилизацију штедње на подручју општине и директну 
алокацију финанцијских ресурса од стране власника капитала, те 
доступност кредита и микрокредитирања за развој који води 
новим инвестицијама и запослености у Дервенти. 

Сектор растуће конкурентности са порастом удјела знања и 
партнерства у његовом развоју и растућим утицајем на 
унапређење квалитета живота у општини Дервента. 

Просторни развој и инфраструктура базирани на принципима 
одрживог развоја и у великој мјери усклађени са захтјевима 
савременог економског развоја у условима глобализације, пре-
дстављају добру основу за уравнотежену изградњу општине Де-
рвента као амбијента пожељног за инвестиционо улагање, рад и 
живљење. 

Визија сектора образовања је изградња институционалних 
капацитета за развој људских ресурса, који чине кључни фактор 
одрживог развоја модерне економије 21. вијека - економије 
знања, која се заснива на предузетништву и креативној примјени 
иновација углавном у малим и средњим предузећима (МСП). 
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СЛИКА 14.1. Дефинисање визије појединих сектора унутар општине Дервента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Социјални 
развој 

Социјални развој треба да обезбиједи већи ниво друштвеног 
благостања становништва, унапређење квалитета живота и 
социјалне инклузије, квалитет и разноврсност социјалних 
сервиса под једнаким условима за све становнике и ефикасност 
употребе јавних сервиса. 

 
Здравство 

 

Унапрјеђено здравствено стање становништва кроз 
свеобухватан, доступан, квалитетан и ефикасан здравствени 
систем темељен на одрживости и солидарности на цијелом 
подручју општине Дервента, који је снажан и препознатљив 
здравствени центар у окружењу. 
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15. СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 
 
Стратешки циљеви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативни циљеви 
 
Оперативни циљеви стратешког циља бр.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативни циљеви стратешког циља бр.2. 
 
 
 
 
 
 
Оперативни циљеви стратешког циља бр.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Убрзан економски развој и квалитетна пословна ифраструктура 

2. Развој људских ресурса и унапређење квалитета живота 

3. Постицање уравнотеженог и одрживог развоја општине Дервенте са 
кључним потенцијалима у туризму и пољопривреди 

4. Грађење препознатљивог идентитета у окружењу те друштвени концензус и 
развој институција у општини Дервента 

5. Еколошки напредна и инфраструктурално изграђена средина у складу са 
европским стандардима 

1.1.   Израда просторно планске и друге развојно-планске  документације из 
области просторног уређења; 

1.2.   Интевизирање развоја прерађевачке индустрије,са акцентом на 
финализацији производа и услуга; 

1.3.   Развијена привредна инфраструктура; 
1.4.   Креирање конкретног пословног окружења; 
1.5.   Идентификација и усвајање мјера за стимулисање инвестиција и развој 

предузетништва; 

2.1. Развој успјешног управљања људским ресурсима; 
2.2.   Програм увођења нових занимања у средњим школама; 
2.3.   Јачање МСП-а кроз јачање људских ресурса те трансфери знања; 

3.1.  Уређење, промоција и реафирмација туристичких капацитета; 
3.2. Изградња и унапређење туристичких производа; 
3.3. Подршка и развој промоцији туризма; 
3.4. Креирање и подршка повољног окружења за развој пољопривреде; 
3.5. Инвестирање у рурална подручја; 
3.6. Увезивање пољопривредних произвођача са прерађивачима, дистри-

бутерима и потрошачима; 
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Оперативни циљеви стратешког циља бр.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативни циљеви стратешког циља бр.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.  Развој локалних медија; 
4.2. Програм унапређења здравствене заштите; 
4.3. Реконструкција и модернизација здравствених објеката и увођење нових садржаја 
и    
Намјена; 
4.4. Унапређење социјалне заштите; 
4.5. Заштита културно-историског наслијеђа; 
4.6.  Обнова објеката културе и унапређење положаја младих и НВО; 
4.7.  Подршка самоодрживом повратку; 

5.1. Израда развојно-студијске документације из области заштите животне средине; 
5.2. Програм адаптације (санације) и модернизације школа и других образовно-

васпитних установа; 
5.3. Модернизација и изградња комуналне инфраструктуре; 
5.4. Организовање система управљања отпадом; 
5.5. Израда програма уређења градског грађевинског земљишта и изградње 

комунлних објеката и уређења као основног инструмента имплементације 
просторно планске документације; 

5.6. Континуирано унапређење саобраћајне инфраструктуре; 
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16. МАТРИЦА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 
 

ВИЗИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ДО 2016. 
 

Општина Дервента  је отворена, економски и друштвено динамична про - 
европска општина, која на препознатљив начин у оквиру РС/БХ и ширег 
окружења, осигурава економску, културну и социјалну атрактивност, развој и 
квалитет живота за своје грађане и људе који у њој  бораве, инвестирају и 
стварају. 

 
СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦИЉЕВИ 

ПРОЈЕКТИ 

1. Убрзан економски 
развој и 
квалитетна 
пословна 
инфраструктура 

 
 
 
 

1.1.   Израда просторно 
планске и друге   
развојно-планске  
документације из   
области просторног 
ређења; 
 

1.2.   Интевизирање развоја 
прерађевачке   
индустрије,са 
акцентом на    
финализацији 
производа и услуга; 
 

1.3.   Развијена привредна 
инфраструктура; 
 

1.4.   Креирање конкретног 
пословног окружења; 
 

1.5.   Идентификација и 
усвајање мјера за   
стимулисање 
инвестиција и развој  
предузетништва; 

1. Ревизија Просторног плана 
општине Дервента; 
 

2. Ревитализација, проширење и 
промоција индустријско-
пословне зоне; 
 

3. Формирање агенције за развој 
општине Дервента; 
 

4. Формирање општинске 
канцеларије за развој; 
 

5. Студија успостављања 
слободне пословне зоне 
општине Дервента; 
 

6. Оснивање „ONE STOP SHOP“ 
система  на простору општине 
Дервента; 
 

7. Стратегија развоја МСП-а; 
 

8. Формирање пословног 
инкубатора; 
 

9. Помоћ извозно орјентисаним 
предузећима; 
 

10.  Кредитно гарантни фонд за 
МСП; 
 

11. Подстицај запошљавању  у 
сектору МСП-a; 
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2. Развој  људских 
ресурса и 
унапређење 
квалитета 
живота 

 
 

2.1. Развој успјешног 
управљања људским    
ресурсима; 

 
2.2.  Програм увођења 

нових занимања у 
средњим  школама; 

 
2.3. Јачање МСП кроз 

јачање људских 
ресурса  те трансфери 
знања; 

 

1. Друштвено и  економско 
просвјећивање  жена на 
руралном подручју; 

2. Програм интернационалне 
сарадње; 

3. Обука младих 
пољопривредних произвођача; 

4. Формирање тима за 
професионалну орјентацију; 

5. Програм обуке за писање 
пројеката усмјерених према 
европским фондовима; 

6. Програм обуке за писање 
бизнис планова; 

7. Подстицај стамбеном 
збрињавању младих , високо 
образованих брачних парова; 

8. Студија кадровских 
потенцијала и потреба 
општине Дервента заснована 
на стратегији развојa; 

9. Израда Социјалне карте 
општине Дервента; 

 
3.   Подстицање 

уравнотеженог и 
одрживог 
развоја општине 
Дервенте са 
кључним 
потенцијалима у 
туризму и 
пољопривреди 

 
 

3.1. Уређење, промоција и 
реафирмација         
туристичких 
капацитета; 

 
3.2. Изградња и унапређење 

туристичких         
производа; 

 
3.3. Подршка и развој 

промоције туризма; 
 
3.4. Креирање и подршка 

повољног окружења  
         за развој 

пољопривреде; 
 
3.5. Инвестирање у рурална 

подручја; 
 
3.6. Увезивање 

пољопривредних 
произвођача    

        са прерађивачима, 
диструбитерима и         
потрошачима 

1. Рекреационо пјешачко бицик-
листичка стаза (релација Дерв-
ента-Бабино Брдо – Доња 
Бишња); 

2. Промоција сеоског туризма и 
пилот кластери; 

3. Уређење излетишта 
„Патковача“ и ,,Прљача,“; 

4. Промоција туристичких 
капацитета општине Дервента; 

5. Развој ловног туризма; 
6. Пројекат заштите воденог цв-

ијета као природног ендемског 
феномена на Укрини; 

7. Успостављање ЕКО села на 
простору општине Дервента; 

8. Стратегија развоја пољопри-
вреде и руралног развоја на 
подручју општине Дервента; 

9. Израда пољопривредне карте 
општине Дервента; 

10. Осавремењавање и развијање 
перадарског сектора на 
простору општине Дервента; 

11. Подршка и развој произво-дње 
меда и пчеларских    
производа; 

12. Развој кластера органске 
производње; 
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13. Производња биљака у 
заштићеном простору; 

14. Унапређење и подршка 
производњи млијека и      
млијечних производа; 

15.  Развој мини фарми од студије 
до изводљивости; 

16.  Развој воћарства на 
територији општине Дервента; 

17.  Успостављање Агро 
пословног центра; 

18.  Подршка развоју преради 
пољопривредних производа; 

19.  Успостава откупних станица 
за љековито биље; 

20. Кредитно –гарантни фонд-
фондација за развој    
пољопривреде на подручју 
општине Дервента; 

21. Спортско – риболовна стаза на 
локацији (Трстенци – 
Бос.Дубочац); 

4. Грађење 
препознатљивог 
идентитета у 
окружењу те 
друштвени 
концензус и 
развој 
институција у 
општини 
Дервента 

 
 

 
 
4.1. Развој локалних медија; 
 
4.2. Програм унапређења 

здравствене         
заштите; 

 
4.3. Реконструкција и 

модернизација           
здравствених објеката 
и увођење нових         
садржаја и намјена; 

 
4.4. Унапређење социјалне 

заштите; 
 
4.5. Заштита културно-

историског наслијеђа; 
 
4.6.  Обнова објеката 

културе и унапређење     
положаја младих и 
НВО; 

 
4.7.  Подршка 

самоодрживом 
повратку. 

 
 

1. Израда репрезентативне ВЕБ 
сранице општине Дервента; 

2. Формирање медија центра;  
3. Емитовање програма радио 

Дервенте; 
4. Израда и публиковање 

годишњег привредног водича; 
5. Афирмација и проширење 

садржаја у Спортско 
културном центру Дервента; 

6. Формирање туристичко – ин-
формативног центра у пјеша-
кој зони на простору центра 
града; 

7. Геронтолошки центар 
Дервента; 

8. Здравствено просвјећивање  
жена на руралном подручју; 

9. Оснивање савјетовалишта за 
родитеље и дјецу; 

10. Информативне кампање о 
једнакости и равноправности 
сполова; 

11. Дневни центар за ОСИ (Особе 
са инвалидитетом); 

12. Креирање регистра и каталога 
споменика; 

13. Археолошки комплекс 
,,Амбарине,, 
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14. Допуна вашарских 
активности; 

15. Стратегија развоја спорта  на 
простору општине Дервента; 

16. Стална поставка завичајне 
грађе са тенденцијом   прера-
стања у музеј  у библиотеци 
Бранко Радичевић; 

17. Стратегија развоја културе на 
подручју општине Дервента; 

18. Реконструкција и обнова Дома 
културе  у Дервенти; 

19. Документ  Омладинска поли-
тика у наредних 5 година; 

20. Стратегија развоја одрживог 
повратка; 

5. Еколошки 
напредна и 
инфраструктурно 
изграђена 
средина у складу 
са европским 
стандардима 
 

5.1. Израда развојно-
студијске 
документације из 
области заштите 
животне средине; 
 

5.2. Програм адаптације 
(санације) и 
модернизације школа и 
других образовно-
васпитних установа; 
 

5.3. Модернизација и  
изградња комуналне 
инфраструктуре; 
 

5.4. Организовање система 
управљања отпадом; 
 

5.5. Израда програма 
уређења градског 
грађевинског 
земљишта и изградње 
комунлних објеката и 
уређења као основног 
инструмента 
имплементације 
просторно планске 
документације; 
 

5.6.  Континуирано 
унапређење 
саобраћајне 
инфраструктуре 

 

1. Ревитализација дервентске 
баре „Старача“; 

2. Кориштење, управљање и 
заштита шумским земљиштем 
на простору општине 
Дервента; 

3. Израда стратегије слива 
ријеке Укрине; 

4. Израда ЛЕАП-а општине 
Дервента; 

5. Израда студије прикупљања 
чврстог отпада на подручју 
општине Дервента; 

6. Израда студије енергетске 
ефикасности и обновљивих 
извора енергије на подручју 
општине Дервента; 

7. Формирање Еко школе; 
8. Азил за псе; 
9. Санација и дезинфекција 

водозахватног објекта у 
сеоским основним школама; 

10. Реконструкција Основне 
школе „Тодор Докић“, 
Календеровци; 

11. Спортски центар Текстилац; 
12. Реконструкција терена за 

мале спортове-Рукометно     
игралиште у Дервенти; 

13. Формирање и изградња О.Ш. 
„Здравко Челар“; 

14. Формирање Самосталне 
музичке школе; 

15. Обданиште ТРОЛ 
(проширивање капацитета); 

16. Реконструкција О.Ш. „Ђорђо 
Панзаловић“, Осиња;
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17. Формирање дјечијих 
игралишта у склопу градских   
насеља града Дервенте; 

18. Изградња градског гробља; 
19. Наставак реконструкције 

канализационог система на     
подручју града; 

20. Наставак реконструкције 
система за водоснабдјевање    
на подручју града; 

21. Изградња сеоских водовода 
(Мишковци, Горњи  Детлак, 
Осојци, Осињско подручје, 
Пољe, Бос. Лужани); 

22. Пречистач отпадних вода; 
23. Уређење градске тржнице и 

јавне гараже; 
24. Регионална депонија-

алтернатива Пројекат     
претоварних станица за 
чврсти отпад на подручју           
општине Дервента; 

25. Студија топлификације града 
Дервенте; 

26. Естетска регулација центра 
града; 

27. Градски парк; 
28. Изградња главних пројеката 

реконструкције и  санације 
објеката за одбрану од 
поплаве и одвођење     
унутрашњих и спољних вода 
на подручју града Дервента са 
приградским насељима; 

29. Наставак регулације корита 
ријеке Укрине; 

30. Асфалтирање категорисаних 
сеоских путева и путева који 
вежу МЗ и друге општине; 

31.  Реконструкција и изградња 
градских улица и пјешачких 
стаза на подручју града; 

32. Изградња инфраструктуре у 
Новом насељу; 

33. Пројекат санције клизишта на 
подручју општине Дервента; 

34. Пројекат електрификације и 
реконструкције ниско-   
напонске мреже на подручју 
општине Дервента; 

35. Пројекат реконструкције 
мостова на подручју           
општине Дервента; 
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17. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

СТРАТЕ-
ШКИ ЦИЉ 

ПРОЈЕКТИ 

ТРАЈАЊЕ И ВРИЈЕМЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

МОГУЋИ 
ФИНАНСИЈЕР 

МОГУЋИ 
ИМПЛЕМЕ-
НТАТОР/И 

20
11

-I
 

Г
О
Д
И
Н
А

 

20
12

-I
I 

Г
О
Д
И
Н
А

 

20
13

II
I 

Г
О
Д
И
Н
А

 

20
14

-I
V

 
Г
О
Д
И
Н
А

 

20
15

-V
 

Г
О
Д
И
Н
А

 

Убрзан 
економски 
развој и 

квалитетна 
пословна 

инфраструк
тура 

 

1. Ревизија 
Просторног 
плана 
општине 
Дервента; 

x x x   

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
просторно 
уређење,грађев-
инарство и 
екологију; 
ЕУ донатори; 

Одјељење за  
просторно урећење; 
Одабрана 
пројектантска кућа; 
СО Дервента; 
Грађани Дервенте; 

2. Ревитализа-
ција, проши-
рење и 
промоција 
индустријско-
пословне 
зоне; 

x x x x 

 Општина 
Дервента; 
Републичка 
агенција за 
развој МСП-а; 
Министарство за 
просторно уре-
ђење, грађевина-
рство и еколо-
гију; 
Кредитна 
средства; 
Страни 
донатори; 
Развојни 
програм Владе 
РС; 
 
Намјенска 
средства настала 
продајом 
земљишта; 

Одјељење за просторно 
уређење; 
Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Агенција за развој 
oпштине Дервенте; 
приватни сектор-јавно 
приватно партнерство; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 

3. Формирање 
агенције за 
развој општ-
ине Дервента; 

  x   

Општина 
Дервента; 
Фондови ЕУ; 
Републичка аге-
нција за развој 
МСП; НВО; 

Одјељење за привреду  
и друштвене дјела-
тности; НВО; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Формирање 
општинске 
канцеларије 
за развој; 
 

 

х 

   

Општина 
Дервента; 

Општина Дервента; 
Стручна служба 
начелника општине; 

5. Студија 
успостављања 
слободне 
пословне зоне 
општине 
Дервента; 

 

х 

   Општина 
Дервента; 
Министарство 
трговине и 
туризма; 
Страни 
донатори; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Агенција за развој 
општине Дервента;  
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6. Оснивање 
„ONE STOP 
SHOP“ 
система  на 
простору 
општине 
Дервента; 
 

  

х 

  Општина 
Дервента; 
Министарство 
управе и локалне 
самоуправе; 
ИПА програм; 
Развојне 
канцеларије 
земаља ЕУ; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Одјељење за општу 
управу; НВО; 
Агенција за развој; 
Општинска канцел-
арија за развој; 

7. Стратегија 
развоја МСП-
а; 

 

х 

   Општина 
Дервента; 
Републичка 
агенција за 
развој МСП; 
Министарство 
индустрије, 
енергетике и 
рударства; 
Министарство 
цивилних 
послова БиХ; 
Развојне 
Агенције ЕУ; 
УСАИД  
(пројекат 
„ФИРМА“) 

Консултантске куће; 
Комисија за развој 
општине Дервента; 
Партнерске и фокус 
групе; 
Агенција за развој 
општине Дервента; 

8. Формир-
ање посло-
вног инкуба-
тора; 

   х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
науке и 
технологије; 
ИПА програм-
прекогранична 
сарадња; 
Агенција за 
развој МСП; 
УСАИД  
(пројекат 
„ФИРМА“); 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој 
општине Дервента-
општинска канцеларија 
за развоја;  

9. Помоћ 
извозно 
орјентисаним 
предузећима; 

   х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
Министаство 
вањске трговине 
и економских 
односа БиХ; 
Развојне 
агенције земаља 
ЕУ; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој 
општине Дервента-
општинска канцеларија 
за развоја; 
Овлаштена кућа за 
Сертификовање; 

10. Кредитно 
гарантни 
фонд за МСП; 

   х х 

Општина Дерве-
нта; Донаторска 
средства; 
Кредитна 
средства; 

Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатно-
сти; Општинска 
канцеларија за развој; 

11. Подсти-
цај запошља-
вању  у сек-
тору МСП-a; 

  х х х 

Општина Дерве-
нта; Влада РС; 
Привредна комо-
ра РС; ЕУ 
фондови; 

Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатно-
сти; Општинска 
канцеларија за развој; 
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Развој 
људских 
ресурса и 
унапређење 
квалитета 
живота 

1. Друштвено 
и  економско 
просвјећива-
ње жена на 
руралном 
подручју; 

 х х   

НВО;  
Општина 
Дервента; 
Џендер центар 
РС; 
Министарство 
Цивилних 
послова БиХ; 

НВО сектор; 

2. Програм 
интернацион-
алне сарадње; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
економске 
односе и 
регионалну 
сарадњу; 
Министарство за 
породицу,омла-
дину и спорт; 
Министарсво 
цивилних 
послова БиХ; 
ЕУ донатори; 
Приватни 
сектор; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 

3. Обука 
младих 
пољопривре-
дних 
произвођача; 

 
 
х 

 
х 

  

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде,ш
умарства и 
водопривреде; 
ИФАД; 
УНДП; 
Санденс-
Дубровник 
фондација; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој; 
Средња 
пољопривредна школа;
НВО сектор; 
Удружења фармера; 

4. Формира-
ње тима за 
професиона-
лну 
орјентацију; 

 
 
 
х 

   

Општина 
Дервента; 
Министарство 
просвјете и 
културе РС; 
Министарство 
науке и 
технологије РС; 
Агенција за 
образовање 
одраслих; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој; 
Стручни кадар у 
школи; 
НВО сектор; 
 

5. Програм 
обуке за 
писање 
пројеката 
усмјерених 
према 
европским 
фондовима; 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Општина 
Дервента; 
Дирекција за 
европске 
интеграције; 
ЕУ донатори; 

Општинска 
канцеларија за развој;  
НВО сектор; 
Стручни консултанти; 
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6. Програм 
обуке за 
писање 
Бизнис 
планова; 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Општина 
Дервента; 
Републичка 
агенција за 
развој МСП; 
ЕУ донатори;

Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Стручни консултанти; 

7. Подстицај 
стамбеном 
збрињавању 
младих, 
високо 
образованих 
брачних 
парова; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
породицу, 
омладину и 
спорт; 
Министарство за 
борачко 
инвалидску 
заштиту; 
ИРБ; Приватни 
сектор;

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
 

8. Студија 
кадровских 
потенцијала и 
потреба 
општине 
Дервента 
заснована на 
стратегији 
развојa; 

х х    Општина 
Дервента; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
Стручни консултанти; 
Завод за запошљавање;

 
9. Израда 
Социјалне 
карте 
општине 
Дервента 

  х   

Општина 
Дервента; 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите; 
ЕУ донатори;

Центар за социјални 
рад; 
Мјесне заједнице; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 

Подстицање 
уравнотеж-

еног и 
одрживог 
развоја 
општине 

Дервенте са 
кључним 
потенција-
лима у 

туризму и 
пољопри-
вреди 

 

1. Рекреаци-
оно пјешачко 
бициклистич-
ка стаза  
(релација 
Дервента-
Бабино брдо – 
Доња 
Бишња); 

  х х  

Општина 
Дервента; 
ИПА програм 
прекограничне 
сарадње; 
Министарство 
Трговине и 
туризма; 
ЕУ фондови; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
Туристичка 
организација општине 
Дервента; НВО сектор;

2. Промоција 
сеоског 
туризма и 
пилот 
кластери; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
ТО Дервента; 
Министарство за 
трговину и 
туризам; 
Страни 
донатори;

Туристичка 
организација општине 
Дервента;  
НВО сектор; 
 

3. Уређење 
излетишта 
„Патковача“ и 
,,Прљача“; 

х х х   
Општина 
Дервента; 
ТО Дервента; 

Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
Одјељење за стамбено-
комуналне послове; 
НВО сектор; 

4. Промоција 
туристичких 
капацитета 
општине 
Дервента; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
ТО Дервента; 
ТОРС; 
Министарство 
трговине и 
туризма РС;

Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
НВО сектор; 
Агенција за равој; 
Општинска 
канцеларија за развој;



Страна 150 Број 6  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Датум: 03. 06. 2011. год.  
 

5. Развој 
ловног 
туризма; 

 х х х х 

Општина  
Дервента; 
ТО Дервента; 
Министарство 
трговине и 
туризма; 
Приватни 
сектор; 
Ловачки савез 
РС; 

Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
НВО сектор; Агенција 
за равој; Општинска 
канцеларија за развој; 
ЛУ „Мотајица“; 

6. Пројекат 
заштите 
Воденог 
цвијета као 
природног 
ендемског 
феномена на 
Укрини; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
УНЕСКО; 
ТОРС; 
Министарство за 
просторно 
уређење грађе-
винарство и 
екологију,Фонд 
за заштиту 
животне 
средине; 

Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
Удружење рибара 
„Укрина“; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Одјељење за 
инспекцију; 
НВО сектор; 

 7. Успоста-
вљање ЕКО 
села на 
простору 
општине 
Дервента; 

  х х х 

Општина 
Дервента; 
ТО Дервента; 
Приватни 
партнери; НВО 
сектор 

Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
Заинтересовани правни 
субјекти; НВО сектор; 

8. Стратегија 
развоја 
пољопривреде 
и руралног 
развоја на 
подручју 
општине 
Дервента; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
ЕУ донатори; 
ИФАД 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
Стручни консултанти; 
Мјесне заједнице; 

9. Израда 
пољопри-
вредне карте 
општине 
Дервента; 

х х    

Општина 
Дервента; 
УСАИД 
 (програм 
„ФАРМА“); 

Одјељење за привреду 
и друштвене дјела-
тности; Одјељење за 
просторно уређење; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
Стручни консултанти; 

10. Осаврем-
ењавање и 
развијање 
перадарског 
сектора на 
простору 
општине 
Дервента; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД (про-
јекат „Фарма“); 
Др. међународни 
фондови ; 

Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатно-
сти; Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; 
Пољопр.институт; 

11. Подршка 
и развој прои-
зводње меда и 
пчеларских  
производа; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор – 
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УСАИД 
(пројекат 
„Фарма“); 
Др. међународни 
фондови; 
Приватни 
сектор; 

Пчеларска удружења; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; 
Пољопр.институт; 
 

12. Развој 
кластера 
органске 
производње; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД  
(пројекат 
„Фарма“); 
Др. међународни 
фондови; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; Пољопр. 
институт; Овлаштене 
куће за сертификовање;

13. Произво-
дња биљака у   
заштићеном 
простору; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД  
(пројекат 
„Фарма“); 
Др. међународни 
фондови; 
Приватни 
сектор; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; Пољопр. 
институт; 

14. Унапре-
ђење и 
подршка   
производњи 
млијека и   
млијечних 
производа; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД  
(пројекат 
„Фарма“); 
Др. међународни 
фондови; 
Средства 
приватног 
сектора за 
производњу 
млијека; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; 
Пољопр. институт; 

15. Развој ми-
ни фарми од 
студије до из-
водљивости; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
Пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД (проје-
кат „Фарма“); 
Др. међународни 
фондови;Прива-
тни сектор; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; Пољопр. 
институт; 
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16. Развој 
воћарства на 
територији 
општине 
Дервента; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
УСАИД (проје-
кат „Фарма“); 
Др. међународни 
фондови; Вла-
стито учешће 
фармера; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет;  Пољопр. 
институт; 

17. Успоста-
вљање Агро 
пословног 
центра; 

    х 

Општина 
Дервента; 
ЕУ фондови; 
Влада РС; 
Средства 
приватног 
сектора; 
 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој 
општине Дервенти; 
Приватни сектор; 
П.удружења и 
земљорадничке 
задруге; 

18. Подршка 
развоју пре-
ради   
пољопривред
них 
производа; 

   х х 

Општина 
Дервента; 
ЕУ фондови; 
Влада РС; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Агенција за развој 
општине Дервента; 
Приватни сектор; 
П.удружења и 
земљорадничке 
задруге; 

19. Успостава 
откупних 
станица за 
љековито 
биље; 

  х х  

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде; 
ЕУ фондови; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
НВО сектор; 
Привредни субјекти; 
Пољопривредни 
факултет; Пољопр. 
институт; Овлаштене 
куће за сертификовање;

20. Кредитно 
–гарантни 
фонд-
фондација за 
развој пољо-
привреде на 
подручју 
општине 
Дервента; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Банкарски 
сектор; 
Фондација 
„Санденс“ 
Дубровник; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој;  

 21.Спортско – 
риболовна 
стаза на 
локацији  
(Трстенци – 
Бос.Дубочац) 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
породицу, омла-
дину и спорт; 
Министарство 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Одјељење за 



Датум: 03. 06. 2011. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 153  

трговине и 
туризма; 
Удружење 
рибара; 
Међународни 
донатори; 

комуналне послове; 
Туристичка 
организација; 
Удружење риболоваца;

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Грађење 
препозна-
тљивог 

идентитета 
у окружењу 
те друш-
твени 

концензус и  
развој 

институција 
 у општини  
Дервента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Израда 
репрезента-
тивне WEB 
странице 
општине 
Дервента; 
 

 х    
Општина 
Дервента; 

Општинска 
канцеларија за развој;  
Стручно лице - ИТ 
сектор; 

2. Формирање 
медија 
центра;  

 х    

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
РТРС; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Дервентски лист; 
Радио Дервента; 

3. Емитовање 
програма 
радио 
Дервенте; 

 х х х х 
Општина 
Дервента; 

Дервентски лист; 
Радио Дервента; 

4. Израда и 
публиковање 
годишњег 
привредног 
водича; 

х     

Општина 
Дервента; 
Приватни 
сектор; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска 
канцеларија за развој;  
Привредни сектор; 

5. Афирмац-
ија и проши-
рење садржаја 
у Спортско 
културном 
центру 
Дервента; 

х х х   

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
породицу, 
омладину и 
спорт РС; 
Министарство 
цивилних 
послова БиХ; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
СКЦ Дервента; 
Удружења грађана; 

6. Формирање 
туристичко – 
информативн
ог центра у 
пјешачкој 
зони на 
простору 
центра града; 

х х    
Општина 
Дервента; 
 

Одјељење за просторно 
уређење; 
Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Туристичка 
организација Дервенте;

7. Геронтоло-
шки центар 
Дервента; 
 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите; 
ЕУ донатори; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
ЈУ Геронтолошки 
центар Дервента; 
Дом здрвља Дервента; 

8. Здравств-
ено просвје-
ћивање  жена 
на руралном 
подручју; 

 х х х  

Општина 
Дервента; 
Џендер центар 
РС; УНДП; 

Дом здравља; 
Центар за социјални 
рад; НВО сектор; 

9.Оснивање 
савјетовали-
шта за 

  х   
Општина 
Дервента; 
Министарство за 

Дом здравља; 
Центар за социјални 
рад; 
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родитеље и 
дјецу; 

породицу, 
омладину и 
спорт; 

НВО сектор; 

10. Информа-
тивне кампа-
ње о једнако-
сти и равно-
правности 
сполова; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Џендер центар 
РС; 
УНДП; 

НВО сектор; 
Стручни констултанти;

11. Дневни 
центар за 
ОСИ (Особе 
са инвалиди-
тетом); 
 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите; 
УНДП (МДГФ 
програм); 

НВО сектор; 
Дом здравља; 
Центар за социјални 
рад; 
ЈУ Геронтолошки 
центар; 

12. Креирање 
регистра и 
каталога  
споменика; 

  х   

Општина 
Дервента; 
Народна 
библиотека; 
Завод за заштиту 
споменика; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 

Народна библиотека; 
Центар за културу; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Стручни констултанти;

13.Археоло-
шки компл-
екс ,,Амба-
рине,, 
 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Народна 
библиотека; 
Завод за заштиту 
споменика; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 
УНИЦЕФ и 
УНЕСКО; 

Туристичка 
организација Дервенте;
Одјељење за просторно 
уређење; 
Завод за заштиту 
споменика; 
 

14. Допуна 
вашарских    
активности; 
 

х х х   

Општина 
Дервента; 
Туристичка 
организација 
општине 
Дервента; 
АД Комуналац; 
Министарство 
трговине и 
туризма; 
ТОРС; 

Канцеларија за развој 
општине Дервента; 
СКЦ Дервента; 
АД Комуналац; 
Туристичка 
организација општине 
Дервенте; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 

15. Страте-
гија развоја 
спорта  на  
простору 
општине 
Дервента; 

х     
Општина 
Дервента; 
 

НВО сектор; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Стручни консултанти; 

16. Стална 
поставка 
завичајне  
грађе са 
тенденцијом 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Завод за заштиту 
споменика;  
ЕУ фондови; 

Народна библиотека; 
Центар за културу; 
Стручни консултанти; 
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прерастања у 
музеј  у 
библиотеци  
„Бранко 
Радичевић“; 
17. Стратегија 
развоја 
културе на  
подручју 
општине 
Дервента; 

х     
Општина 
Дервента; 
 

НВО сектор; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Стручни консултанти; 

18. Реконстр-
укција и об-
нова Дома  
културе у 
Дервенти; 

 х х   

Општина 
Дервента; 
Међународни 
донатори; 

Одјељење за стамбено 
– комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Извођачи радова 
(стручна - 
пројектантска фирма) 

19. Документ  
Омладинска  
политика у 
наредних 5 
година; 

 х    

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
породицу, 
омладину и 
спорт; ЕУ 
донатори; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
НВО сектор; 
Комисија за младе; 
Основне и средње 
школе; 

20. Стратегија 
развоја 
одрживог          
повратка; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
избјеглице и 
расељена лица 
РС; 
Министарство за 
људска права 
БиХ ; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Удружења повратника; 
Стручни консултанти; 

 
 
 
 
 
Еколошки 
напредна 

и 
инфрастру-
ктурно 

изграђена 
средина у 
складу са 
европским 
станда-
рдима 

 
 
 
 
 
 

1. Ревитализа-
ција дерве-
нтске баре 
„Старача“; 

 х х х  

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
Фонд за заштиту 
животне 
средине; 
Међународни 
фондови  
(пројекти РЕК-
а); 

Одјељење за просторно 
уређење; 
Одјељење за 
комуналне послове; 
Туристичка 
организација; 
Агенција за развој; 

2. Кориште-
ње, управља-
ње и заштита 
шумског 
земљишта  на 
простору 
општине 
Дервента; 

 х    

Општина 
Дервента; 
Министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства; 
Средства 
приватног 
сектора; 
Међународна 
донаторска 
средства; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Шумско газдинство 
„Вучијак“ Дервента; 
НВО сектор; 
Приватни сектор; 
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3. Израда 
стратегије 
слива ријеке 
Укрине; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Три партнерске 
општине у сливу 
ријеке Укрине; 

Радне и партнерске 
групе за израду 
Стратегије; 
Туристичка 
организација; 

4. Израда 
ЛЕАП-а 
општине 
Дервента; 

х х    
Општина 
Дервента; 
УНДП; 

Радне и партнерске 
групе за израду 
Стратегије; 
Стручни консултанти; 

5. Израда 
студије 
прикупљања 
чврстог 
отпада на 
подручју 
општине 
Дервента; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Европска 
Комисија (ИПА 
програм 2009); 

Радне и партнерске 
групе за израду 
Стратегије; 
Стручни консултанти; 

6. Израда 
студије 
енергетске 
ефикасности 
и обновљивих 
извора 
енергије на 
подручју 
општине 
Дервента; 

х х    

Општина 
Дервента; 
УНДП; 
 

Радне и партнерске 
групе за израду 
Стратегије; 
Стручни консултанти; 

7. Формирање 
Еко школе; 

 х    

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
просторно 
уређење 
грађевинарство 
и екологију; 
Међународни 
донатори; 

НВО сектор; 
Општинска 
канцеларија за развој; 
Стручни кадар из 
основних и средњих 
школа. 

8. Азил за псе; 
 

 х х   

Општина 
Дервента; 
ЕУ донатори; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за стамбено 
– комуналне послове; 
Одјељење за 
инспекције; 
Ветеринарска станица 
Дервента; 
Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 

9. Санација и 
дезинфекција 
водозахватног 
објекта у  
сеоским 
основним 
школама; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Стручни консултанти; 
Директори школа; 
Извођачи радова; 

10. Реконстр-
укција Осно-
вне школе 
„Тодор Док-
ић“, Календе-
ровци; 

х х    

Општина Дерве-
нта; Министа-
рство просвјете 
и културе; 
Министарство 
цивилних 
послова; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Директор О.школе; 
Извођач радова; 
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11.Спортски 
центар 
„Текстилац“; 

х х    

Општина 
Дервента; 
Министарство 
породице, 
омладине и 
спорта РС; 
Министарство 
цивилних 
послова БиХ; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
СКЦ Дервента; 
Фудбалски клуб 
„Текстилац“; 

12.Реконстру-
кција терена 
за мале         
спортове-
Рукометно    
игралиште у 
Дервенти; 

 х х   

Општина 
Дервента; 
Министарство 
породице, 
омладине и 
спорта; 
Министарство 
цивилних 
послова БиХ; 
Средства 
приватног 
сектора; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
СКЦ Дервента; 
Рукометни клуб 
„Дервента“; 

13.Формира-
ње и изградња 
О.Ш. 
"Здравко 
Челар“; 

 х х х  

Општина 
Дервента; 
Развојни про-
грам Владе РС; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 
Министарство 
цивилних 
послова БиХ; 
Међународни 
донатори; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Општинска развојна 
канцеларија; 
Извођачи радова; 
 
 

14. Форми-
рање Само-
сталне         
музичке 
школе; 

 х    

Општина 
Дервента; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности; 
Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Основна школа 
„Никола Тесла“;  
Стручна лица; 

15. Обдани-
ште ТРОЛ        
(проширива-
ње капаци-
тета); 

 х х   
Општина 
Дервента; 
 

Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатно-
сти; 
Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Обданиште „Трол“ 
Извођач радова; 

16. Рекон-
струкција 
О.Ш. „Ђорђо 
Панзаловић“, 
Осиња; 

   х  

Општина 
Дервента; 
Министарство 
просвјете и 
културе; 

Одјељење  
за привреду и 
друштвене 
дјелатности; 
Директор Основне 
школе; 
Извођач радова; 
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17.Формира-
ње дјечијих  
игралишта у 
склопу 
градских  
насеља града 
Дервенте; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Приватни 
сектор; 
Међународни 
фондови; НВО 
сектор; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
НВО сектор; Грађани; 

18. Изградња 
градског 
гробља; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Приватни сектор 
– Јавно приватно 
партнерство; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Приватни сектор; 

19.Наставак 
реконструк-
ције канали-
зационог 
система на  
подручју 
града; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
АД Комуналац; 
ЕУ фондови; 
Влада РС; 
(KFW bank); 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
АД Комуналац; 
Извођачи радова; 

20.Наставак 
реконстру-
кције  
система за 
водоснабдјева
ње на 
подручју 
града; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
АД Комуналац; 
ЕУ фондови; 
Влада РС; 
(KFW bank); 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
АД Комуналац; 
Извођачи радова; 

21. Изградња 
сеоских 
водовода  
(Мишковци, 
Горњи  
Детлак,  
Осојци, 
Осињско 
подручје,    
Пољe, Бос.  
Лужани); 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
АД Комуналац; 
Средства 
грађана; 
Министарство 
пољопривреде 
(средства за 
рурални развој); 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
АД Комуналац; 
МЗ; 
Извођачи радова; 

22. Пречистач 
отпадних 
вода; 
 
 

    х 

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологију; 
ЕУ фондови; 
Кредитна 
средства 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
АД Комуналац; 
Приватни сектор; 

23. Уређење 
градске 
тржнице и 
јавне гараже; 

 х х х  

Општина 
Дервента; 
Приватни сектор 
– Јавно приватно 
партнерство; 
Банкарски 
сектор; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Приватни сектор; 

24. Региона-
лна депонија- 
алтернатива 
Пројекат  

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Кредитна 
средства; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 



Датум: 03. 06. 2011. год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  Број 6 Страна 159  

претоварних 
станица за  
чврсти отпад 
на подручју  
општине 
Дервента; 

Министарство за 
просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологију; 
ЕУ фондови; 

АД Комуналац; 
Приватни сектор; 

25. Студија 
топлифика-
ције града 
Дервенте; 

 х х   
Општина 
Дервента; 
Влада РС; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Стручни консултанти; 

26. Естетска 
регулација 
центра града; 

 х х х  
Општина 
Дервента; 
 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Стручни консултанти; 

27. Градски 
парк; 

 х х   

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
просторно 
уређење, 
грађевинарство 
и екологију; 
Међународни 
донатори; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Стручни консултанти; 
НВО сектор; 

28. Изградња 
главних 
пројеката  
реконструкц-
ије и санације  
објеката за 
одбрану од  
поплаве и 
одвођење  
унутрашњих 
и спољних 
вода  на по-
дручју града 
Дервента са  
приградским 
насељима; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
УНДП; 
Агенција за воде 
РС; 
Европска банка 
за обнову и 
развој; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 

29. Наставак 
регулације 
корита ријеке 
Укрине; 

  х х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
УНДП; 
Агенција за воде 
РС; 
Европска банка 
за обнову и 
развој; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 

30. Асфалти-
рање катего-
рисаних  
сеоских 
путева и 
путева   
 који вежу МЗ 
и друге 
општине; 

х х х х х 

Општина Дерве-
нта; Влада РС-
средства за ру-
рални развој; 
Дирекција за 
путеве; Средства 
грађана; Мини-
старство саоб-
раћаја и веза РС; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
МЗ; 
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31. Реконстр-
укција и изгр-
адња градских 
улица и 
пјешачких  
стаза на 
подручју 
града; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
Дирекција за 
путеве; 
Министарство 
саобраћаја и веза 
РС; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 

32. Изградња 
инфраструкту
ре у Новом 
насељу; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство за 
избјегла и 
расељена лица 
РС; 
Средства 
грађана; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 

33. Пројекат 
санције 
клизишта на  
подручју 
општине 
Дервента; 

 х х х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
ЕУ донатори; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 

34. Пројекат 
електрификац
ије и реконс-
трукције нис-
ко-напонске 
мреже на 
подручју  
општине 
Дервента; 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Министарство 
индустрије 
енергетике и 
рударства; 
Министарство за 
избјеглице и 
расељена лица 
РС; 
Електро 
дистрибуција; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Електро дистрибуција; 
Извођачи радова; 

 
35. Пројекат 
реконстру-
кције мостова 
на подручју 
општине 
Дервента 

х х х х х 

Општина 
Дервента; 
Влада РС; 
Дирекција за 
путеве; 
Министарство 
саобраћаја и веза 
РС; 

Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 
Одјељење за просторно 
уређење; 
Извођачи радова; 
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18. МОНИТОРИНГ,  ЕВАЛУАЦИЈА И АЖУРИРАЊЕ 
 
 
Прихватање визије, њене мисије и стратешких циљева неминовно ће довести до промјена у 

организационој структури локалне управе, у систему комуникација и начину понашања, кадровског 
оспособљавања и примјене нових вјештина - како би се створила заједничка вриједносна култура 
свих учесника друштвеног живота ради реализације стратешких циљева.  

 
Ова Стратегија неће имати пуно шансе за успјех уколико сви (Административна служба 

општине Дервента, одборници Скупштине општине, јавна и друга предузећа, грађани и сви који живе 
у нашој општини) не прихвате неопходност промјена које имају трансформациони карактер. Крупне 
и радикалне трансформационе промјене захтијевају вријеме.  Уколико се буде створио водећи тим са 
неопходном подршком, прве озбиљне резултате можемо очекивати у периоду од шест до осамнаест 
мјесеци од почетка имплементације. 

 
За реализацију Стратегије развоја одговорни су: 
 
 Начелник општине; 
 Начелници одјељења Административне службе за дијелове Стратешког плана који се односе 

на њихову област рада; 
 Координационо тијело за имплементацију Стратегије развоја које ће именовати Скупштина 

општине, а чиниће га најкомпетентнији стручњаци за поједина подручја развоја 
 
Ради промоције Стратегије развоја, Начелник општине Дервента ће донијети упутство и 

процедуре, којима ће она бити презентована јавности. Неопходно је формирати стручне тимове за 
поједине области, који ће допринијети имплементацији Стратешког плана. У том смислу потребно је 
укључити све субјекте друштвеног живота, невладине организације и друга удружења грађана.  

 
Имплементација било које врсте трансформационе промјене, подразумијева акцију великог броја 

људи. Ради праћења, односно контроле реализације Стратешког плана биће примјењивани сљедећи 
облици контроле: 

 
- Контрола текуће рализације, 
- Контрола промјена у локалној управи и у другим субјектима који учествују у  имплементацији. 
 
Приликом разраде контролних механизама треба утврдити њихове јасне облике и врсте, као и 

нивое одговорности за имплементацију Стратегије. Потребно је обезбиједити истовремено 
прикупљање и селекцију информација, њихову обраду, идентификацију, а посебно издвајање 

кључних фактора који су доминантни за успјешну имплементацију или за упоређивање 
приједлога за корективне активности. 

 
У процесу имплементације мора се јасно дефинисати разуман рок, нарочито у области 

инвестиција, да бисмо избјегли варљива мјерила у контроли и негативне посљедице. Свакодневну 
контролу врши ће имплементатори, а начелник општине ће сваког полугодишта вршити оцјену 
рализације и о томе једном годишње извјештавати Скупштину општине. 

 
Највиши степен контроле очекује се од грађана у различитим улогама у оквирима локалне 

заједнице. Ради тога ће се најмање једном годишње провести анкета међу грађанима чији ће 
резултати бити узети у обзир приликом ревизије појединих активности и циљева у Стратегији 
развоја. 
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Најосјетљивије подручје трансформационог дјеловања одвијаће се на пољу прихватања културе 
промјена. За ово је уз напоран рад потребно три до десет година. На крају овог планског периода 
требало би се јасно видјети да ли смо усвојили културу промјена или је дошло до регресије.  

 
Имплементација ће захтијевати свођење на минималну мјеру свих врста подјела. Сваки грађанин 

у Дервенти треба да овај Стратешки план прихвати као свој и да се у заједничкој интеракцији јача 
идентитет и припадност нашој средини, што је циљ број један. 

 
Ради подршке реализацији Стратегије развоја неопходно је сачинити план медијског 

представљања Стратешког плана и његове важности за укупан развој општине Дервента. Тиме ће 
бити обезбијеђена и јавност провођења Стратегије развоја. 

 
У фази усвајања Стратегије развоја неопходно је путем средстава јавног информисања и другим 

видовима презентовања омогућити учешће грађана у измјенама, али и потврђивању замишљених и 
планираних пројеката. У фази имплементације треба стално обавјештавати јавност о 

начину реализације Стратегије развоја. Истовремено, треба извршити превод стратешког плана 
развоја на енглески језик и представити га на wеб страници, са циљем да сви заинтересовани могу 
активно учествовати у коначном дизајнирању документа. 

 
О сваком реализованом програму и пројекту из Стратегије развоја треба обавјештавати грађане 

општине Дервента, као и о могућим тешкоћама. Да би била што успјешније спроведена Стратегија 
развоја, неопходно је пронаћи начине за мотивисање грађана општине Дервента у процесу 
реализације овог документа, у првом реду програмима популаризације који значе видљиве помаке у 
стварању средине квалитетног, сигурног и подстицајног животног окружења. 

 
Да би се убрзала имплементација овог плана и његово медијско представљање, неопходно је: 
 
                  - извјештавати о актуелним догађајима и истицати позитивне примјере, 
                  - промовисати потребу мобилисања свих грађана у остваривању дефинисане  
                    визије, циљева, планова и пројеката. 
 
Прилози и емисије у медијима морају бити актуелни, динамични, систематични и разноврсни.  
 
У том смислу прилоге треба уређивати тако што би се актуелни догађаји коментарисали, 

покретале акције, тражила рјешења за поједине проблеме, иницирале расправе о развоју и повезала 
димензија садашњости и будућности. 
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19. ОБРАСЦИ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКОГ  
      РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 
 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ, СПОРТА И НВО 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА  
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ  ЕКОЛОГИЈЕ 
 
ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
 
 
 ФОРМИРАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ИЗРАДА СТУДИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ 

НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТЕ 
 ЕСТЕТСКА РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНТРА ГРАДА 
 ФОРМИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 
 ГРАДСКИ ПАРК 
 ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ГРОБЉА 
 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У МЗ  

(ГОРЊИ ДЕТЛАК, МИШКОВЦИ, ОСОЈЦИ, ОСИЊСКО ПОДРУЧЈЕ,  
ПОЉЕ И БОС. ЛУЖАНИ) 

 ИЗРАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ  ВЕБ СТРАНИЦЕ ОПШТИНЕ И 
УСПОСТАВЉАЊЕ ОН-ЛИНЕ СЕРВИСА 

 ФОРМИРАЊЕ МЕДИЈА ЦЕНТРА 
 ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА РАДИО ДЕРВЕНТЕ 
  ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ 

ОБЈЕКАТА 
 ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОДЊЕ УНУТРАШЊИХ И СПОЉНИХ  
ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДЕРВЕНТА СА ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА 

 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА, ПРОШИРЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ 

 ПОДСТИЦАЈ СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ МЛАДИХ, ВИСОКО 
ОБРАЗОВАНИХ БРАЧНИХ ПАРОВА 

 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ПОВРАТКА НА ПРОСТОРУ  
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 СТУДИЈА УСПОСТАВЉАЊА СЛОБОДНЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ                 
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 

 УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ И ЈАВНЕ ГАРАЖЕ 
 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРОКЦИЈЕ МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА 
 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НИСКОНАПОНСКЕ 

МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ  КЛИЗИШТА НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У НОВОМ НАСЕЉУ 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА УЛИЦА И ПЈЕШАЧКИХ СТАЗА НА  

ПРОСТОРУ ГРАДА 
 АСФАЛТАРИРАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СЕОСКИХ ПУТЕВА И ПУТЕВА  

КОЈИ ВЕЖУ МЗ И ДРУГЕ ОПШТИНЕ 
 НАСТАВАК РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИТА РИЈЕКЕ УКРИНЕ 
 СТУДИЈА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ ГРАДА ДЕРВЕНТА 
 РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА-АЛТЕРНАТИВА ПРОЈЕКАТ ПРЕТОВАРНИХ  

СТАНИЦА ЗА ЧВРСТИ ОТПАД НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПРЕЧИСТАЧ ОДПАДНИХ ВОДА 
 НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАДБИЈЕВАЊЕ НА  

ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
 НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА НА  

ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
 РЕВИЗИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
 
 
 ФОРМИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ (БИЗНИС) ИНКУБАТОРА 
 ИЗРАДА И ПУБЛИКОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРИВРЕДНОГ ВОДИЧА 
 КРЕДИТНО – ГАРАНТНИ ФОНД ЗА (МСП-СМЕ) 
 ОСНИВАЊЕ „ONE STOP SHOP“ СИСТЕМА НА ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПОМОЋ ИЗВОЗНО ОРИЈЕНТИСАНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА               

(МСП) НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ДРУШТВЕНО И ЕКОНОМСКО ПРОСВЈЕЋИВАЊЕ ЖЕНА У               

РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА ДЕРВЕНТСКЕ ОПШТИНЕ 
 ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 
 ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА УСМЈЕРЕНИХ ПРЕМА              

ЕВРОПСКИМ ФОНДОВИМА 
 ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПИСАЊЕ БИЗНИС ПЛАНОВА 
 СТУДИЈА КАДРОВСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА И ПОТРЕБА ОПШТИНЕ  

ДЕРВЕНТА ЗАЗНОВАНА НА СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА 
 ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊУ У СЕКТОРУ МСП-а 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, 
СПОРТА, КУЛТУРЕ И НВО 

 
 
 
 КРЕИРАЊЕ РЕГИСТРА И КАТАЛОГА СПОМЕНИКА КУЛТУРНО  

ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА У ОПШТИНИ ДЕРВЕНТА ЗА НАУЧНЕ 
СВРХЕ И ПРОМОВИСАЊЕ ТУРИЗМА   

 ПРОШИРИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА У ЈУ ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ  
„ТРОЛ“ ДЕРВЕНТА 

 ОСНИВАЊЕ САМОСТАЛНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ТЕКСТИЛАЦ“ 
 СТАЛНА ПОСТАВКА ЗАВИЧАЈНЕ ГРАЂЕ СА ТЕНДЕНЦИЈОМ  

ПРЕРАСТАЊА У МУЗЕЈ У БИБЛИОТЕЦИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 
 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА 
 ФОРМИРАЊЕ ДЈЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА У СКЛОПУ НАСЕЉА  

ГРАДА ДЕРВЕНТЕ 
 ФОРМИРАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“ 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ  „ТОДОР ДОКИЋ “ КАЛЕНДЕРОВЦИ  
 САНАЦИЈА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОЗАХВАТНОГ ОБЈЕКТА У  

СЕОСКИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 
 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ДЕРВЕНТА 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ДОМА КУЛТУРЕ У ДЕРВЕНТИ 
 ДОКУМЕНТ ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У НАРЕДНИХ 5 ГОДИНА 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ  „ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ “ 

ОСИЊА 
 АФИРМАЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА У СКЦ ДЕРВЕНТА 
 РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ – РУКОМЕТНО  

ИГРАЛИШТЕ У ДЕРВЕНТИ 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

 
 
 
 
 ИЗРАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КАРТЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ОБУКА МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 
 ОСАВАРЕМЕЊАВАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ПЕРАДАРСКОГ СЕКТОРА  

НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПОДРШКА И РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ МЕДА И ПРОИЗВОДА ОД  

МЕДА НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕРАДИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА  
 ПРОИЗВОДЊА БИЉАКА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ 
 РАЗВОЈ КЛАСТЕРА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 РАЗВОЈ МИНИ ФАРМИ ОД СТУДИЈЕ ДО ИЗВОДЉИВОСТИ 
 РАЗВОЈ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 УНАПРИЈЕЂЕЊЕ И ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ МЛИЈЕКА И  

МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 УСПОСТАВЉАЊЕ АГРО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 
 УСПОСТАВЉАЊЕ ОТКУПНИХ СТАНИЦА ЗА ЉЕКО БИЉЕ  
 КРЕДИТНО ГАРАНТНИ ФОНД- ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ  

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА  
 

 
 
 
 
 ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 
 ПРОМОЦИЈА СЕОСКОГ ТУРИЗМА И РАЗВОЈ ПИЛОТ КЛАСТЕРА 
 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 РАЗВОЈ ЛОВНОГ ТУРИЗМА 
 СПОРТСКО РИБОЛОВНА СТАЗА НА РЕЛАЦИЈИ  

„ТРСТЕНЦИ-БОСАНСКИ ДУБОЧАЦ” 
 ФОРМИРАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА У  

ПЈЕШАЧКОЈ ЗОНИ У ЦЕНТРУ ГРАДА 
 УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА  „ПАТКОВАЧА“ И „ПРЉАЧА“ 
 ПРОЈЕКАТ ФОРМИРАЊА „ЕКО (ЕТНО) СЕЛА“ 
 АРХЕОЛОШКИ КОМПЛЕКС „АМБАРИНЕ“ 
 ДОПУНА ВАШАРСКИХ АКТИВНОСТИ 
 РЕКРЕАТИВНО ПЈЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА  

(РЕЛАЦИЈА ДЕРВЕНТА-БАБИНО БРДО-Д.БИШЊА) 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ 
 

 
 
 
 
 ИЗРАДА ЛЕАП-а ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ФОРМИРАЊЕ ЕКО – ШКОЛЕ 
 ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ СЛИВА РИЈЕКЕ УКРИНЕ 
 КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА И 

ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДЕРВЕНТСКЕ БАРЕ  „СТАРАЧА“ 
 СТУДИЈА УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ПРОСТОРУ  

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ „ВОДЕНОГ ЦВИЈЕТА“ КАО ПРИРОДНОГ  

ЕНДЕМСКОГ ФЕНОМЕНА НА РИЈЕЦИ УКРИНИ 
 АЗИЛ ЗА ПСЕ 
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ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 
 
 
 
 

 ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ОСИ 
 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДЕРВЕНТА 
 ИНФОРМАТИВНЕ КАПМПАЊЕ О ДЕМОКРАТИЗАЦИЈИ И 
ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА 

 ОСНИВАЊЕ САВЈЕТОВАЛИШТА ЗА РОДИТЕЉЕ И ДЈЕЦУ 
 ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЈЕЋИВАЊЕ  ЖЕНА У РУРАЛНИМ 
СРЕДИНАМА ДЕРВЕНТСКЕ ОПШТИНЕ 

 ИЗРАДА СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА 
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