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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16,  36/19 и 61/21  ) и члана 37. став 2. тачка 2. 
Статута Града Дервента ("Службени гласник града Дервента", 
број 6/21), Скупштина града Дервента на 7. сједници одржаној  
16. јула  2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
О  У С В А Ј А Њ У   Г Е Н Д Е Р  А К Ц И О Н О Г  П Л А Н А  

Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  
З А  П Е Р И О Д  О Д  2 0 2 1 .  Д О  2 0 2 4 .  Г О Д И Н Е  

 

Члан 1. 

 

              Усваја се Гендер акциони план Града Дервента за 
период од 2021. до 2024. године.   

 
Члан 2. 

            Саставни дио ове одлуке је Гендер акциони план Града 
Дервента за период од 2021. до      2024. године.   

 
Члан 3. 

              Одлука ступа на снагу даном доношења, a објавиће се 
у „Службеном гласнику града  Дервента“.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-329/21                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

16. јули 2021. године                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                      Мирко Земуновић, с.р. 

 

ГЕНДЕР АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДА ДЕРВЕНТА 

ЗА ПЕРИОД од 2021. до 2024. године 

 

1.УВОД 

 

Укључивање принципа равноправности полова у свим 
подручјима друштвеног живота и рада у јавном и приватном 

животу, представља остварење једне од основних стандарда 
људских права и темељних слобода. Равноправност полова 
није искључиво питање социјалне правде већ такође 
представља нужан услов за друштвени и економски развој 
земље, с посебним нагласком на смањење сиромаштва и 
побољшање квалитета живота за све грађане. 

 

Поштовање обавеза које произилазе из међународних 
докумената, те чланства у међународним савезима и тијелима, 
као и принципа заштите основних људских права садржаних у 
Уставу Републике Српске и Уставу Босне и Херцеговине, 
представља подлогу за увођење принципа равноправности 
полова у правне, институционалне и политичке оквире у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

 

 

Гендер акциони план (ГАП) Града Дервента је стратешко-
плански документ Града, који својом имплементацијом треба да 
подстиче будући раст и развој заједнице, те унаприједи 
равноправност полова у заједници. Увођење принципа 
равноправности полова у развојне политике, стратегије, 
пројекте и програме је од посебног значаја на локалном нивоу, 
јер је локални ниво власти најнепосреднији и најближи 
грађанима/кама. 

 

Равноправност полова представља једнака права и слободе, 
видљивост и заступљеност жена и мушкараца у свим 
подручјима јавног и приватног живота.  

 

Постизање равноправности полова је кључно за заштиту 
фундаменталних људских права, развијање демократског 
друштва, поштовање владавине права, те економски раст и 
конкурентност. Иако је видљив напредак Републике Српске и 
Босне и Херцеговине у области равноправности полова разлике 
су присутне у многим подручјима. 

 

Гендер акциони план Града Дервента се односи на период од 
2021. до 2024. године и усклађен је са одговарајућим 
стратешким документима и политикама које се односе на 
тематику родне равноправности и локалног развоја, и то са 
Законом о равноправности полова Босне и Херцеговине, Гендер 
акционим планом Босне и Херцеговине (2018 -2022.), као и са 
другим стратегијама, законима те подзаконским актима на 
државном, ентитетском и локалном нивоу. 

 

Према Закону о равноправности полова у Босни и Херцеговини 
обавеза сваког нивоа власти се састоји од сљедећих сегмената:  
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а) анализе стања полова у одређеној области; 

б) имплементације донесених државних политика кроз акционе  

планове за равноправност полова и 

в)  мјера за отклањање уочене неравноправности полова у 
одређеној области. 

 

Гендер акциони планови на нивоу јединица локалне самоуправе 
су стога најефикаснији начин провођења ове обавезе. 

 

У складу са чланом 29. Статута Града Дервента („Службени 
гласник града Дервента“, бр. 6/21) прописано је:  

(1) Град обезбјеђује остваривање, заштиту и унапређење 
људских права и слобода грађана и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањина у складу са 
законом. 

(2) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и 
унапређује равноправност полова и остваривање једнаких 
могућности. 

 

     Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова 
Републике Српске као гендер институционални механизам за 
равноправност полова у Републици Српској, у чијем је мандату 
праћење спровођења Гендер акционог плана БиХ и сарадња са 
јединицама локалних самоуправа у Републици Српској, је у овом 
процесу пружао стручну и савјетодавну подршку. 

 

     Гендер акциони план Града  Дервента је оперативно вођен  
од стране Радне групе за израду локалног  гендер акционог 
плана за равноправност полова Града Дервента , радног тијела 
које су сачињавали службеници Одјељења за  привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града Дервента, 
Одјељења за општу управу Градске управе града Дервента, 
Одјељења за финансије Градске управе града Дервента,Одбора 
за равноправност полова, представници ЈЗУ Дом здравља 
Дервента, ЈУ Центар за социјални рад Дервента, Полицијске 
станице Дервента, Удружења жена „Дервента“, а уз пуну 
партиципацију представница и представника јавног, приватног и 
невладиног сектора. 

       Гендер акциони план Града  Дервента је урађен у склопу 
ФИГАП  II  програма – Финансијског механизма за провођење  
Гендер акционог плана Босне  и Херцеговине (2018-2021). 
ФИГАП II Програм има за циљ јачање механизама координације 
и осигуравање унапријеђеног приступа гендер експертизи свим 
заинтересованим странама, укључујући родно одговорно 
буџетирање, локализацију и праћење показатеља који доносе 
нормативне оквире као што су CEDAW и Пекиншка             
Плаформа за акцију, као и приступ вјештинама лобирања и 
заговарања. 

      Структурално проматрајући, акциони план инкорпорира 
гендер сензитивну социо-економску анализу ове локалне 
заједнице, као и сет приоритетних мјера и пројеката које је 
неопходно предузети да се отклоне или барем смање проблеми 
и неједнакости уочене кроз гендер сензитивну ситуациону 
анализу. Такође, овај документ у будућности може 
представљати основу за израду других планова и програма у 
појединим секторима, прилагођавање постојећих планских 
докумената, те креирање подлоге за праћење напретка и 
охрабривање сарадње и договора у планирању између 
различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера. 
Приликом израде Гендер акционог плана  Града Дервента 
посебно се водило рачуна о сферама економије и политике, с 
обзиром на то да се оснаживањем у ове двије области могу 
постићи позитивни ефекти и у свим другим областима живота на 
локалном нивоу.  

 

      Сам Гендер акциони план је усклађен са приступом 
Стратегије развоја општине Дервента  за период 2018-2025. 
година („Службени гласник Општине Дервента “, број 14/18). 
Визија која је дефинисана у Стратегији потврђује 
опредијељеност Града да креира модерну и развијену локалну 
заједницу, стабилног економског развоја, демократског 
просперитета, здраве животне средине, препознатљиву по 
моралним и културним вриједностима, са растом животног 
стандарда, уз адекватан образовни, здравствени и социјални 
систем и заштиту основних људских вриједности и права.  

 

Стратегија дефинише и  посебан стратешки циљ 2. „Стварање 
препознатљивог идентитета кроз обнову постојећих и изградњу 

нових капацитета у области друштвеног развоја“, који у оквиру 
програма, пројеката и мјера дефинише бројне активности које  
имају индиректног утицаја на равноправност полова односно 
положај жена и мушкараца, дјечака и дјевојчица Града 
Дервента. Што се тиче активности које су директно усмјерене 
специфично на питања равноправности полова, треба истаћи 
мјеру „ Подршка спровођењу акционих планова ( област 
социјалне заштите, инклузије и равноправности полова, 
образовања одраслих)“, која је дефинисана у оквиру Програма 
„Побољшање услова за квалитету живота.“ 

  

2. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 

Увођење принципа равноправности полова у сва подручја 
живота и рада на локалном нивоу представља испуњење 
једног од основних принципа из домена људских права и 
слобода. 

 

Принцип равноправности полова, једнаког третмана и једнаких 
могућности за жене и мушкарце је један од основних правних 
принципа Европске уније, садржан у оснивачком уговору ЕУ – 
Амстердамском уговору/споразуму, као и у многим 
директивама, које су уграђене у законодавство држава 
чланица. Амстердамски уговор налаже обавезу европској 
заједници да промовише, у свим својим политикама и 
активностима, једнакост жена и мушкараца и да се залаже за 
елиминисање свих неједнакости на основу пола. Споразум 
уводи концепт коришћења gendermainstreaming-a и увођења 
специјалних мјера за борбу против свих видова 
дискриминације. Gendermainstreaming представља уградњу 
приоритета и потреба жена и мушкараца у све законе 
стратегије, планове, програме и акције друштва, ради 
постизања једнакости и равноправности полова, узимајући у 
обзир посљедице које ће ове акције имати на жене и мушкарце. 
Овај термин је уведен у употребу доношењем Пекиншке 
декларације и платформе за акцију, на Четвртој свјетској 
конференцији о женама (Пекинг, 1995.) Бројне су директиве ЕУ 
које третирају област равноправности полова, од којих су 
најзначајније и најбројније у области запошљавања и социјалне 
заштите. На нивоу Уједињених нација најважнији документи из 
области родне равноправности су: CEDAW –Conventiononthe 
Elimination of All Formsof 

Discriminationagainst Women и  Миленијумска декларација – 
Millenium Declaration. 

 CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women  

Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је Конвенцију 
о уклањању свих облика дискриминације жена - CEDAW, која је 
ступила на снагу 3. септембра 1981. године, као глобални и 
свеобухватни правно обвезујући међународни уговор.   

Конвенцију о уклањању свих облика дискриминације над женама 
(CEDAW) до данас је прихватило 185 држава или више од 90 
посто чланица Уједињених нација међу којима и Босна и 
Херцеговина.  CEDAW је правно обавезујући инструмент за 
земље потписнице, који је успоставио међународни надзорни 
механизам - Одбор за уклањање дискриминације жена основан 
1982. Одбор надзире како се CEDAW примјењује путем 
разматрања извјештаја које су му државе странке обавезне 
подносити. Одбор чине 23 стручњакиње/ка високог моралног 
угледа и стручности за подручје на које се CEDAW односи. 

 Миленијумска декларација - Millenium Declaration  

       Миленијумска декларација је резолуција Уједињених нација, 
усвојена на 8. пленарном засједању 8. септембра 2000. године, 
са осам главних развојних циљева, међу којима је и 
„Промовисање једнакости полова“. Примјена декларације је 
разматрана на Свјетском самиту 2005. године. 

        Декларација садржи вриједности, принципе и циљеве УН-а 
за 21. вијек као одговор на глобалне изазове који се налазе пред 
човјечанством, те рокове за предузимање заједничких акција.  

      У Декларацији Вијећа Европе о једнакости жена и мушкараца 
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(Истанбул, 1997.) родна равноправност дефинисана је као један 
од основних критерија демократије: „Остварење једнакости 
жена и мушкараца је саставни дио процеса који води истинској 
демократији. Демократија мора постати родно освијештена 
и осјетљива на род“. Родна равноправност дефинише се и 
промовише у многим областима кроз разне механизме и у 
Европској унији. ЕУ Повеља основних права, из 2000. године, 
потврђује забрану дискриминације и обавезу осигурања 
равноправности мушкараца и жена у свим областима. Европска 
унија је 2006. године донијела Мапу пута за постизање 
равноправности између жена и мушкараца – A Roadmapfor 
Equality Between Women and Men 2006-2010. Равноправност 
полова је основно право, заједничка вриједност цијеле Европске 
уније, и представља неопходан услов за постизање циљева 
Европске уније који се тичу развоја, запошљавања и социјалне 
кохезије.  

 

        Устав БиХ гарантује висок степен међународно признатих 
људских права и основних слобода, јер садржи 15 најважнијих 
инструмената за заштиту људских права, међу којима је и 
CEDAW(Conventionon the Elimination of All Forms of 
Discriminationagainst Women), чиме се БиХ обавезује да 
примијени највише међународно признате стандарде људских 
права. 

 

          Устав Републике Српске се темељи на гарантовању и 
заштити људских слобода и права у складу са међународним 
стандардима (члан 5). Даље, у члану 10. Устава РС наводи се 
да су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 
дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту заштиту без 
обзира на расу, пол, језик, националну припадност итд. 

 

          Доношење Закона о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини („Службени  гласник Босне и Херцеговине“, број 
16/03) и успостављањем институционалних механизама за 
равноправност полова на свим нивоима законодавне и извршне 
власти су знатно унаприједили домаће законодавство у овом 
сегменту људских права. Закон је најважнији инструмент за 
развијање свијести о питањима равноправности полова и 
увођење принципа равноправности полова у јавне политике и 
прописе. Овај закон уређује, промовише и штити равноправност 
полова и забрањује дискриминацију, те гарантује  једнаке 
могућности свим грађанима/кама, како у јавној тако и у приватној 
сфери живота.  

 

        Поред тога, Закон обавезује сва државна тијела, на свим 
нивоима организације    власти, и тијела локалне самоуправе, 
укључујући законодавну, извршну и судску власт, политичке 
странке, правна лица с јавним овлашћењима, правна лица која 
су у власништву или под контролом државе, ентитета, кантона, 
града или општине или над чијим радом јавни орган врши 
контролу, да осигурају и промовишу равноправну заступљеност 
полова у управљању, процесу одлучивања и представљању. 

Законом о равноправности полова БиХ (у даљем тексту: ЗРП 
БиХ) је утврђено постојање и обавеза успостављања 
институционалних механизама за равноправност полова. Ово 
је изузетно битна правна гаранција, јер осигурава правну 
сигурност институција за равноправност полова.  

 

       У складу са ЗРП БиХ, кључни институционални механизми 
за равноправност полова су Агенција за равноправност полова 
БиХ Министарства за људска права и избјеглице БиХ и, на 
ентитетском нивоу, Гендер центар - Центар за једнакост и 
равноправност полова Владе Републике Српске и Гендер 
Центар Федерације БиХ. 

 

       Агенција и ентитетски гендер центри су кључне институције 
за креирање свеобухватног, системског и координисаног 
приступа провођењу ЗРП-а. Агенција и гендер центри такође 
запримају и обрађују молбе, жалбе и представке особа и група 
особа у којима се указује на повреде неког права из ЗРП-а БиХ 
у складу са Јединственим правилима за примање и обрађивање 
молби, жалби и представки особа и група особа („Службени 
гласник БиХ“, број 72/11). Агенција и гендер центри пружају 
стручну подршку другим институцијама у процесу провођења 
обавеза из ЗРП-а. 

 

        Мрежа институционалних механизама за гендер питања у 

БиХ обухвата и законодавну и извршну власт на свим нивоима 
власти. Комисија за остваривање равноправности полова 
Парламентарне скупштине БиХ, Комисије за равноправност 
полова Дома народа и Заступничког дома Парламента 
Федерације БиХ, те Одбор једнаких могућности Народне 
скупштине Републике Српске су активне и одржавају редовне 
сједнице, укључујући и тематске сједнице. 

 

        Како би се осигурала досљедна имплементација Закона о 
равноправности полова у БиХ 2006. године усвојен је први 
Гендер акциони план у БиХ (ГАП БиХ) („Службени гласник БиХ, 
број 41/09) за период 2006 -2011, као први стратешки документ 
за увођење принципа равноправности полова у све области 
јавног и приватног живота. Други ГАП БиХ усвојен је 2013. 
године, а трећи 2018. године за период 2018 -2022. Овај 
стратешки документ садржи стратешке циљеве, који дефинишу 
приоритетне области дјеловања, те програме и мјере за 
остваривање тих циљева. Једна од приоритетних области је 
рад, запошљавање и приступ економским ресурсима. 

 

       Циљ ГАП-а БиХ је да усмјери ресорна министарства и друге 
институције у раду на укључивању принципа равноправности 
полова у складу са чланом 24. Закона о равноправности полова 
БиХ, који прописује обавезе надлежних институција на свим 
нивоима власти у БиХ. На основу ГАП-а БиХ-а, институције БиХ 
доносе годишње оперативне планове који омогућавају 
системско и координисано дјеловање у процесу 
gendermainstreaming-a у институцијама. 

 

2.1 ПРАВНИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Узимајући у обзир структуру и уставом одређену подјелу 
надлежности између различитих нивоа власти у БиХ 
доношењем Закона о равноправности полова у БиХ, Босна и 
Херцеговина се одлучила да осигура мрежу институционалних 
механизама за равноправност полова на свим нивоима власти 
те је утврђена обавеза свих нивоа власти да активно дјелују за 
равноправност полова и отклањање дискриминације на основу 
пола. Ова обавеза је утврђена у члану 24. Закона о 
равноправности полова у БиХ који гласи: 

„(1)Органи власти на државном и ентитетском нивоу, кантонални 
органи и органи јединица локалне самоуправе, правне особе са 
јавним овлашћењима, правне особе у већинском власништву 
државе, у оквиру својих надлежности, дужни су подузети све 
одговарајуће и потребне мјере ради провођења одредби 
прописаних овим Законом и Гендер акционим планом Босне и 
Херцеговине, укључујући, али не ограничавајући се на: 

  а) доношење програма мјера ради постизања равноправности  

полова у свим областима и на свим нивоима власти; 

  б)  доношење нових или измјену и допуну постојећих закона и  

других прописа ради усклађивања са одредбама овог Закона и  

међународним стандардима за равноправност полова; 

  в) провођење активности и мјера Гендер акционог плана Босне  

и Херцеговине кроз редовне програме рада уз осигурање  

буџетских средстава и 

  г) осигурање прикупљања, вођења, анализе и приказивања  

статистичких података разврстаних по полу; 

(2) Саставни дио програма мјера ради постизања 
равноправности полова у свим областима укључује, али се не 
ограничава на: 

  а) анализу стања полова у одређеној области; 

  б) имплементацију донесених државних политика кроз акционе 
планове за равноправност полова и 

  в) мјере за отклањање уочене неравноправности полова у 
одређеној области. 

 

(3) Надлежни законодавни, извршни и органи управе свих нивоа 
власти у Босни и Херцеговини обавезни су основати 
одговарајуће институционалне механизме за равноправност 
полова који ће проводити Закон о равноправности полова у 
Босни и Херцеговини, координисати реализацију програмских 
циљева из Гендер акционог плана Босне и Херцеговине и 
осигурати провођење међународних стандарда у области 
равноправности полова. 
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(4) Надлежни  државни,  ентитетски  и  кантонални  органи  
власти,  као  и  органи  јединица  локалне самоуправе дужни су 
све прописе и друге акте из своје надлежности прије упућивања 
у законску процедуру доставити на мишљење 
институционалним механизмима за равноправност полова ради 
усаглашавања са одредбама Закона о равноправности полова у 
Босни и Херцеговини.“ 

Управо је овај члан Закона о равноправности полова 
представља правни основ за доношење Гендер акционог плана 
Града Дервента  будући да се доношењем овог акционог плана 
осигурава досљедна примјена овог Закона, али и других обавеза 
Града у погледу равноправности полова. То је такође случај и са 
Гендер акционим планом Босне и Херцеговине који препознаје 
значај дјеловања и улогу локалних власти када је у питању 
постизање равноправности полова. 

 

      Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), прописује, између осталог, да 
јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности 
обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност полова и 
остваривање једнаких могућности, те да доноси програм мјера 
за постизање равноправности полова. 

 

       Законом о службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) уведена је општа забрана дискриминације и 
забрана вербалног и сваког другог вида насиља по основу било 
којег вида дискриминације, па тако и забрана насиља по основу 
пола. Увођењем једног од основних стандарда за равноправност 
полова, приликом запошљавања води се рачуна како о полној 
заступљености запослених, тако и о равноправној 
заступљености полова радних тијела и комисија које спроводе 
поступак запошљавања у градску, односно општинску управу 
органа јединица локалне самоуправе.   

 

        Како се може закључити из наведених нормативно-правних 
стандарда за равноправност полова, истима се наглашава 
потреба гарантовања једнаких права и могућности за све без 
обзира на било које лично својство и забрана дискриминације по 
било ком основу, па тако и по основу пола и то у свим областима 
друштвеног живота, како у јавној тако и у приватној сфери. 
Такође, истима се прописују обавезе органа власти на свим 
нивоима, те истиче веома велики значај симултаног и 
координисаног рада и сарадње свих друштвених актера. Ови 
стандарди су кроз нормативне акте, почев од устава па преко 
закона до подзаконских аката и аката локалних заједница, 
постали обавезујући за све. Ипак, иако је наш правни систем у 
великој мјери усклађен са домаћим и међународним 
обавезујућим стандардима за равноправност полова, њихова de 
facto примјена није задовољавајућа.  

 

3.РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ГРАДУ ДЕРВЕНТА 

3.1 СТАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ГРАДУ 

 

     За потребе анализе стања равноправности полова у Граду 
Дервента извршено је прикупљање и анализа доступних 
информација и података што представља и први корак у смислу 
члана 24. Закона о равноправности полова у БиХ. 

 

     Анализа стања равноправности полова омогућава 
утврђивање области у којима евентуално постоји 
дискриминација или неједнакости у приступу правима, 
користима и ресурсима између жена и мушкараца, дјевојчица и 
дјечака по појединим областима. Поред тога овај приступ 
омогућује да се истраже узроци таквог стања као и да укаже на 
то како се они могу промијенити јер даје основу на којој ће се 
темељити акциони план. 

 

    За потребе ове анализе прикупљени су сљедећи подаци: 
1. статистички подаци од стране Републичког завода за 

статистику РС, Завода за запошљавање РС - Биро 
Дервента, Пореске управе РС, 

2. административни подаци од стране градских органа и 
служби, 

3. урађена је анализа кључних прописа и докумената 
Града  и 

4. коришћена су друга истраживања и студије, те стручна 

мишљења. 

 

Овај приступ је омогућио: 
- да укаже на приоритете и кључне циљеве које је 
потребно остварити 

  
- да омогући утврђивање тренутног стања 
(не)равноправности полова, као и да утврди начин на који 
ће се промјене мјерити. 

 

3.2 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ РАВНОПРАВНОСТИ 

ПОЛОВА ГРАДА 

 

У складу са својом надлежности, Одбор за равноправност 
полова представља институционални механизам за 
равноправност полова Града Дервента који има надлежности 
које су предвиђене чланом 24. Закона о равноправности полова 
у БиХ. Поред општих надлежности у погледу промоције и 
заштите људских права и слобода Одбор је изричито надлежан 
за праћење и промовисање равноправне заступљености полова 
на нивоу локалне заједнице као и остваривање сарадње са 
невладиним организацијама које се баве питањем 
равноправности полова и сарадње са Гендер Центром Владе 
РС. Одбор за равноправност полова: 

 прати примјену принципа равноправности полова у 
управљању и одлучивању,  

 разматра нацрте и приједлоге одлука које доноси Скупштина 
из аспекта равноправности полова,  

 иницира да се у надлежним органима и институцијама сачине 
програми и планови побољшања полне заступљености у 
органима власти на свим нивоима, 

 посредством медија утиче на развијање свијести код грађана 
о равноправности полова, 

 посредством надлежних органа утиче на елиминацију и 
спречавање свих облика насиља у јавној сфери живота, као и на 
спречавање директне и индиректне дискриминације засноване 
на полу, 

 активно учествује на унапређивању права равноправности и 
заштите грађана и предлаже мјере за уклањање свих облика 
дискриминације, а посебно које се односе на рад и 
запошљавање, социјалну и здравствену заштиту, образовање, 
културу и информисање и заштиту од насиља у породици и 

 обавља и друге послове из ове области у складу са законом и 
актима Града.  

 

За остваривање ових надлежности као оптимално рјешење 
намеће се доношење Гендер акционог плана Града Дервента 
као инструмента за усмјерено и координисано дјеловање свих 
градских органа и служби за равноправност полова. У овом 
процесу Одбор би имао примарну улогу надзора над 
провођењем акционог плана што ће бити образложено у дијелу 
који се односи на област мониторинга и евалуације. Будући да 
је ово нова улога Одбора потребно је уложити вријеме и ресурсе 
да се осигурају неопходни капацитети да се преузме ова улога. 
Поред тога потребно је осигурати и јачање капацитета градских 
служби како би у потпуности преузеле своје улоге у погледу како 
провођења активности Гендер акционог плана тако и провођења 
редовних анализа стања равноправности полова. 

 

3.3 РОДНО ОДГОВОРНА АНАЛИЗА БУЏЕТА ГРАДА 

 

    Буџет Града је годишњи документ који представља 
финансијски план Града за једну годину. Припрема га 
Градоначелник у сарадњи са градским службама, а усваја га 
Скупштина града. Буџет рефлектује приоритете и 
опредијељеност Града, а тиме и опредијељеност на пољу 
равноправности полова.  

 

       Буџети нису родно неутрални и неопходно је водити рачуна о 
правичној расподјели буџетских средстава, а што резултира 
унапређењем економског развоја локалне заједнице. Неопходно 
је да мушкарци и жене имају једнак приступ буџетским 
средствима и једнаке користи од употребе ресурса, а што се 
постиже укључивањем родног аспекта на свим нивоима 
буџетског процеса и реструктурирањем прихода и расхода на 
начин да се изврши алокација средстава за провођење 
политика, мјера и програма који ће унаприједити родну 
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равноправност и подстаћи вишеструки потенцијал жена и 
мушкараца у корист развоја и побољшања квалитета 
свакодневног живота.  

 

       Буџет Града Дервента за 2020. годину износио је 
18.877.500,00 КМ. Што се тиче расходовне стране буџета, није 
рађена родна анализа буџетских ставки. Специфично, не 
постоји родна статистика расхода (нпр. ко је корисник јавних 
расхода и у којој мјери). С обзиром на то да се не ради родна 
анализа буџета као први корак (издаци се не прате по било којој 
структури, па тако и родној структури), није се радило ни на 
реструктурирању буџета у циљу родне равноправности. 

 

     У односу на тренутно стање (не)равноправности полова 
усвојени су програми који се могу означити као програми који 
теже равноправности полова. То су прије свега програми 
социјалне подршке, као што су финансирање вантјелесне 
оплодње и једнократна накнада за рођење трећег и  наредног  
дјетета, као и за рођење близанаца. Поред тога, Град врши 
додјелу средстава  удружењима грађана за пројекте који 
унапређују положај жена ( на основу Јавног позива). 

 

      Ови програми указују на чињеницу да је процесу израде 
буџета претходила одређена анализа потреба у овом случају 
особа женског пола. Међутим, родно одговорно буџетирање не 
подразумијева различите буџетске линије за жене или 
мушкарце, већ осигуравање да жене и мушкарци имају једнаке 
користи од буџета, те да се њихове различите потребе 
задовоље. 

 

       Поред тога сасвим је јасно да и сви други развојни програми 
имају или могу имати утицаја на равноправност полова. 
Међутим, без података о томе како се креирају приоритети у 
оквиру наведених програма није могуће утврдити да ли они 
заиста имају тај утицај. Ако се, на примјер, узму у обзир подаци 
у области запослености/незапослености, према којима је у 
структури запослених особа  4,3% више запослених особа 
мушког пола, те да је у структури незапослених (активни 
тражиоци посла) учешће жена 50%, онда би грантови у оквиру 
различитих програма/пројеката активне политике запошљавања 
требали да одговоре на те разлике.  Информације о томе до које 
мјере овај програм одговара на ово стање  указују да у дијелу 
пројеката које спроводи Град, поред припадника 
маргинализованих група, предност остварују и жене.  

И поред ових налаза јасно је да ће бити потребно јачати 
капацитете надлежних градских служби да у процесу планирања 
свих програма и активности, па тако и буџета анализирају стање 
у својој области те да у односу на утврђено стање креирају мјере 
којима ће се осигурати да Град кроз своје програме утиче на 
(не)равноправност полова. 

 

3.4. АНАЛИЗА СТАЊА У ПОГЛЕДУ РАВНОПРАВНОСТИ 

ПОЛОВА У ГРАДУ ДЕРВЕНТА 

 

3.4.1. УКРАТКО О ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

       Дервента се налази на сјеверу Босне и Херцеговине на 
граници између брдско-планинске положају, градско насеље 
Дервента припада макрорегионалној цјелини перипанонског 
унутрашњости и ободног дијела Панонског базена. По својим 
природним карактеристикама и географском простору Дервента 
има карактер субрегионалног центра, а на основу нодално-
функционалне регионализације Републике Српске, припада 
Добојско-бијељинској регији и заузима њен сјеверозападни дио.  
У Граду Дервента на површини од 517 км2 , према попису из 
2013. године живи 27.404 становника, што чини просјечну 
густину насељености од 53 становника по км2 . Градско насеље 
Дервента налази се у централном дијелу града и заузима 
површину од 16,67 км2  , а урбано подручје насеља обухвата око 
8 км2 . 

Сјеверну границу Града Дервента чини Ивањско поље, ријека 
Сава, као и ниске планине Вучијак (на сјевероистоку) и Мотајица 
(на сјеверозападу), јужном страном града се пружа планина 
Крњин, док са западне стране границу Града представља ријека 
Укрина. Административно граничи са општинама: Брод, Добој, 
Модрича, Прњавор, Србац и Станари, док ријеком Савом 
граничи са општином Бебрина (Република Хрватска). Подручје 
Града обухвата 57 насељених мјеста, административно 

подијељених у 42 мјесне заједнице, од којих је 6 градских и 36 
сеоских мјесних заједница. Геосаобраћајни положај Дервенте је 
веома повољан. Она заузима централни положај простора 
сјеверне Босне и представља транзитно подручје које повезује 
Панонску низију кроз Динарске планине са приморјем. Дервента 
представља чвориште магистралних праваца, и то: Брод-
Дервента-Добој-Сарајево-Плоче и Бијељина-Дервента-
Бањалука, чиме је Дервента директно повезана са главним 
административним центрима Бањом Луком и Сарајевом.  
Регионалним правцима: Дервента-Србац-Градишка и Дервента-
Подновље-Модрича, Град је добро повезан са свим околним 
општинама. Близина бродског Посавља омогућава брзо 
укључивање у важну саобраћајницу паневропски саобраћајни 
коридор X (Салзбург-Грац-Љубљана-Загреб-Београд-Ниш-
Скопље-Велес-Солун) и жељезничку магистралу Јасенице-
Ђевђелија, као и могућност коришћења ријечног саобраћаја на 
ријеци Сави. Поред овог, добру саобраћајну позицију одређује и 
близина аутопута „9. јануар“, који пролази кроз јужни дио Града, 
као и близина будуће трасе коридора 5 Ц. Једна од важних 
геостратешких карактеристика јесте и близина аеродрома у 
Бањој Луци и Тузли, а подједнако је удаљена (око 200 км) од 3 
важна центра овог региона: Сарајева, Загреба и Београда. 

 

        У шароликом и разним утицајима прожетом историјском 
мозаику вијековима је слаган идентитет овог Града који је свој 
развој започео на узвисинама с којих се у недоглед пружа поглед 
на дио Панонског басена. Најстарије насеобине потичу из доба 
палеолита и уско се везују за костолачку и винчанску културу, те 
ријеку Саву. О томе свједоче археолошки локалитети на 
територији Града. Будући да се овај крај налазио и на правцима 
римског утицаја, неоспоран је и њихов утицај, као и утицај 
бројних племена која су са сјевера надирала на територије 
Западног и Источног Римског Царства, о чему свједоче бројни 
артефакти из тог периода. У средњовјековном периоду овај крај 
је углавном био под Угарском влашћу, као и под управом краља 
Драгутина Немањића, а свједоци овог периода су и сачувани 
„Детловачки евхологион“, као и локалитет Амбарине. На 
подручју Града Дервента историја биљежи неколико насеља, а 
најзначајнији је Овар, сједиште жупе Де Ветри Кастро, који се 
налазио на мјесту данашњег Града.  Под влашћу Отоманског 
Царства Дервента је имала важан карактер граничне општине, 
јер је због свог стратешки незаобилазног положаја 
представљала веома важну утврду у војном смислу, како у 
периоду турског, тако и у периоду нешто каснијег аустро-угарског 
утицаја. Турци су, у периоду своје владавине, на бријегу изнад 
Укрине изградили добро чувану тврђаву Дербент, у чијем су се 
подножју развиле Велика и Мала Укрина. Развојем еснафа, 
трговине и угоститељства у овим насељима ударени су темељи 
првог организованог привредног дјеловања, а забиљежено је да 
је Дервента 1600. године већ имала статус касабе (урбаног 
насеља).  Истовремено, долази до слабљења отоманског 
утицаја у граничним зонама на подручју Босанског пашалука, 
што је означило период бржег развоја градског насеља, као и 
почетак развоја школства и побољшање положаја хришћанског 
становништва. Снажан печат развоју Дервенте као урбаног 
центра ове регије долази са аустро-угарским утицајем. Овај 
период карактерише убрзан друштвени и привредни развој, 
отварају се болница, школе, општински и котарски уред, 
водовод, пошта, порески уред, котарски суд, а оснива се и Прва 
управа жељезница БиХ. У периоду послије Другог свјетског рата 
долази до појачане индустријализације овог краја, наставља се 
урбанизација, а примјетан је и интензиван развој у области 
образовања, здравства, културе и спорта. Дервента доживљава 
снажан успон и преображај који се манифестује појачаним 
приливом становника, функционалним јачањем и 
диференцирањем, што потврђује да је Дервента готово читав 
један вијек била важно регионално и урбано средиште овог 
краја. Историјски посматрано, Дервента је у својој бурној 
историји више пута разарана готово до темеља, али карактер 
Града, који се као феникс још јаче издиже из пепела, Дервента 
може да захвали стрпљивости и истрајности својих становника, 
који се истински поносе својом културно-историјском баштином, 
чији су и они неизбрисиви дио. 

 

       Град Дервента  је у задњих 25 година доживио огроман 
популациони пад. Према попису становништва из 1991. године, 
на подручју Града је живјело 56.489 становника док је 2013. 
године према подацима Завода за статистику Републике Српске 
било 27.704 становника. Природни прираштај је већ годинама 
негативан и креће се од -91 до -154.  
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     Према подацима Републичког завода за статистику, 
публикација „Процјене становништва 2013.-2018. година“ 
објављени су сљедећи подаци који се односе на Град Дервента. 

 

 

 

Табела бр.1 Процјене становништва, основни контигенти и индикатори, 2018. (средином године) 

 
Град/ 

општина 

Укупно Групе старости Просјечна 

старост 

Индекс 

старења 
0-14 15-64 65+ 

број % број % број % 

Дервента 25.311 3.378 13,35 16.552 65,39 5.381 21,26 43,39 151,53 

Извор: Републички завод за статистику 

      

Град Дервента спада у развијене општине и градове Републике 

Српске, а привредна активност је највећим дијелом везана за 

обућарску и металску индустрију, производњу производа од 

пластичних маса, дрвопрераду,  затим слиједи трговина, 

угоститељство,занатство, саобраћај и пољопривреда. 

 

3.4.2. ДЕМОГРАФСКА ГЕНДЕР КАРТА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Према подацима Завода за статистику Републике Српске, полна 
структура становништва је доста уједначена. На основу 

Процјене становништва, према полу и старости (старосне 
групе), 2018. – средином године у Републици Српској је живјело 
51,1% жена и 48,9 % мушкараца, а на подручју Града Дервента 
51,5 % жена и 48,5% мушкараца. 

Демографски подаци показују повећање удјела старије 
популације изнад 65 година живота у укупној популацији и 
смањење удјела младих до 14 година старости што су веома 
негативни показатељи. Удио младих до 14 година се смањио са 
21,5% 1991. године на 13,3% 2018. године, док се удио старијег 
становништва повећао са  8,0% 1991. на 21,2%. 

 

 

Графикон бр.1 Структура становништва по старости и полу – 2018. година 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

       На графикону 1. је видљиво да је највеће учешће 
становништва у старосној групи од 40-59 година 28,8%, док је 
одмах иза старосна група од 60-79 година која чини 23,5% 
укупног становништва. Ако се упореди број становника до 40 и 
преко 40 година старости, може се закључити 43,0% становника  

 

 

 

 

у старосној доби до 40 година старости док је 57,0% у доби од 
преко 40 година што је неповољан демографски показатељ у 
смислу радног и наталитетног потенцијала становништва. 

Ако се посматра стање у погледу брачног статуса становништва 
старог преко 15 година, према Попису из 2013. године може се 
уочити да је ситуација углавном у складу са просјеком Републике 
Српске. 

 

Табела бр. 2  Становништво старо 15 и више година према законском брачном стању и полу, Попис 2013.година 

  

Пол Укупно Никад 

ожењен/удата 

Ожењен/ 

удата 

Разведен/ 

разведена 

Удовац/ 

удовица 

У 

22.345 5.414 13.256 881 2.794 

100% 24,2% 59,3% 3,9% 12,5% 

 Републички просјек 26,8% 57,3% 3,6% 12,3% 
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М 

10.830 3.274 6.613 428 515 

100% 30,23% 61,0% 3,95% 4,75% 

 Републички просјек 33,0% 58,7% 3,4% 4,9% 

Ж 

11.515 2.140 6.643 453 2.279 

100% 18,5 57,6% 3,9% 19,7% 

 Републички просјек 21,0% 56,0% 3,8% 19,2% 

Извор: Републички завод за статистику 

 

3.5.ТРЕНУТНА ПОЗИЦИЈА/СТАТУС ЖЕНА ПО ОБЛАСТИМА 

  3.5.1 СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА ПО ОСНОВУ      

  ПОЛА, УКЉУЧУЈУЋИ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ КАО И   

  ТРГОВИНЕ ОСОБАМА 

 

Насиље над женама дефинисано је у складу са Конвенцијом о 
спрјечавању и борби против насиља над женама и насиља у  

породици Савјета Европе као кршење људских права и облик 
дискриминације над женама, а представља сва дјела родно 
заснованог насиља која доводе или могу довести до: физичке, 
сексуалне, психичке, односно финансијске повреде или патње 
жене, обухватајући и пријетње таквим дјелима, принуду или 
произвољно лишавање слободе, било у јавности било у 
приватном животу. У складу са истом конвенцијом, насиље у 
породици дефинисано је као: „свако дјело физичког, сексуалног, 
психичког, односно економског насиља до којег долази у оквиру 
породице или домаћинства, односно између бивших и 
садашњих супружника или партнера, независно од тога да ли 
учинилац дијели или је дијелио исто пребивалиште са жртвом“ 
(Савјет Европе, Конвенција о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици, Истанбул, 11. мај 
2011. године). 

Насиље над женама и насиље у породици представља један од 
највећих изазова у босанско-херцеговачком друштву. Како би се 
адекватно одговорило на поменути проблем, усвојени су 

ентитетски закони о заштити од насиља у породици и стратегије 
на нивоу државе и ентитета. Жртве насиља у породици су усљед 
промјене законске регулативе, едукације и јачања свијести о 
поменутом проблему све више охрабрене да насиље пријаве 
надлежним институцијама и потраже помоћ. 

 

         Према Студији о распострањености и карактеристикама 
насиља према женама у БиХ, 47% жена је током одраслог 
живота, односно након што је навршило 15 година било 
изложено најмање једном облику насиља, мада треба имати у 
виду да се обим присутности насиља над женама и насиља у 
породици у БиХ веома тешко може утврдити због скривене 
природе проблема, непријављивања случајева насиља, те 
третирања насиља у породици као „приватног проблема“. 
Истраживање које је спроведено у циљу прикупљања података 
за израду студије је показало да је најчешћи облик насиља 
психичко, као и комбиновано психичко и физичко насиље. 
Најшире је распрострањено насиље које над женама врше 
партнери (садашњи или бивши). Према томе, сфера интимних 
партнерских и породичних односа далеко је већи извор 
опасности од насиља за жене него што је то шира друштвена 
заједница. 

      Према подацима  ЈУ Центар  за социјални рад Дервента, у 
задњих пет година ( од 2015.-2019. године) евидентирана су 53  
случаја насиља у породици.   

 

 

Табела бр. 3 Евиденција случајева насиља у породици на подручју града Дервента 

 

 

 

Година 

 

 

Број 
извршених и 
пријављених 

случајева 

 

Пол 
извршиоца 

 

Жртве насиља 

Жртве насиља 
друга лица 

(пунољетна дјеца, 
родитељи, други 

сродници) 

 

 

Мушкарци 

 

 

Жене 

 

 

Малољетна 
дјеца 

М Ж 

2015. 11 10 1 1 10 0 0 

2016. 12 10 2 1 8 3 0 

2017. 11 11 0 0 11 0 0 

2018. 7 7 0 1 6 0 0 

2019. 12 11 1 1 10 1 0 

Извор: Центар за социјални рад  Дервента 

 

У 2017. години 4 жртве  насиља  у породици су биле привремено 
смјештене у сигурну кућу, 3 лица женског пола и једно дијете,  
ван подручја града, пошто иста не постоји на подручју Града 
Дервента.  

У 2018. години 2 жртве насиља  у породици женског пола су 
биле смјештене у сигурну кућу. 

У 2019. години су једна жена жртва насиља у породици  и једно 
дијете били привремено  смјештени  у сигурну кућу.  

На подручју Града Дервента нису евидентирани случајеви 
трговине особама. 

 

  3.5.2 ЈАВНИ ЖИВОТ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 

 

Равноправност полова у области јавног живота се може  

сагледати кроз равноправну заступљеност жена и мушкараца на 

позицијама доношења одлука. Према подацима 
Међупарламентарне уније (ИПУ), Босна и Херцеговина се 
налази на 79. мјесту од укупно 189 држава за које су прикупљани 
подаци о проценту учешћа жена у државним парламентима.  

На свим нивоима власти у БиХ, на мјестима одлучивања у 
политици, жене су мање заступљене од мушкараца.Према 
подацима којим располажемо, а односе се на период прије 
одржавања локалних избора у БиХ, 2020. године, у локалним 
законодавним тијелима у БиХ, просјечна заступљеност жена 
износила је 18%.( Подаци са локалних избора 2020. године о 
просјечној заступљености жена у локалним законодавним 
тијелима, због временске динамике, још  нису утврђени.)  У 
Скупштини града Дервента заступљеност жена је испод 
просјека- од 29 одборника, 3 су жене што износи 10,3%. Поред 
тога, од шест руководилаца одјељења, три су жене.  
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Табела бр. 4 Заступљеност жена у сталним радним тијелима Скупштине града Дервента 

 
Опис Укупан број чланова Број чланова жена 

Скупштина општине  29 3 

Комисија за избор и именовања 5 1 

Комисија за буџет и финансије 3 1 

Комисија за статут и прописе 5 1 

Комисија за вјерска питања 5 0 

Комисија за мјесне заједнице 5 1 

Комисија за награде и признања 5 0 

Одбор за питања омладине и младих 5 2 

Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор  и 
представке 

5 2 

Одбор за регионалну и међународну сарадњу  5 0 

Одбор за равноправност полова 5 4 

Одбор за праћење примјене Кодекса понашања 5 2 

Одбор за здравље 5 3 

Савјет за спорт 5 0 

Савјет за културу  5 2 

Савјет за развој пољопривреде и села 7 0 

Извор: Скупштина града Дервента 

 

Што се тиче заступљености жена у Савјетима мјесних заједница, 
може се видјети да су од 42 мјесне заједнице, у свим  мјесним 
заједницама  у Савјетима  мјесних заједница  заступљене жене, 
те је евидентан задовољавајући проценат заступљености жена 
у Савјетима. Само у 6 мјесних заједница су предсједнице савјета 
жене (МЗ „Чардак“, МЗ Агићи, МЗ  Беглуци, МЗ Лужани, МЗ 
Шушњари, МЗ Дажница).  

Од укупно 224  грађана/ки који се налазе у 42 Савјета мјесних 

заједница,  90 је жена, односно  40,17%. 

      Заступљеност жена у политичким партијама као и на 
гласачким листама на изборима је испод 50% и више служи да 
задовољи законску форму, али стварни ангажман жена у 
политици је доста мањи од ангажмана мушкараца. Разлоге за то 
свакако треба тражити у патријархалном одгоју који је у овом 
подручју заступљен.

 
Графикон бр. 2 Заступљеност жена у Савјетима мјесних заједница 

 

Извор: Одјељење за општу управу 
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Графикон бр. 3 Заступљеност жена у Савјетима мјесних заједница 

 

Извор: Одјељење за општу управу 

 
3.5.3 РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И ПРИСТУП ЕКОНОМСКИМ 
РЕСУРСИМА 

 

       Привредне дјелатности које пружају могућност за 
запослење на подручју Града Дервента су прије свега обућарска 
и металопрерађивачка индустрија, затим производња 
производа од пластичних маса, производња рачунара и 
периферне опреме,производња електронских компоненти, 
дрвопрерада. 

 

 

Предузећа која су у 2019. години запошљавала највећи број 

радника на подручју Града долазе из области прерађивачке 

индустрије – 41,80%; трговине на велико и  на мало, оправка 

моторних возила и  мотоцикала  – 27,11 %,   саобраћаја, 

складиштења и веза – 2,94% ,  те стручне, научне и техничке 

дјелатности – 2,47%. 

 

 

Графикон бр.4  Полна структура запослених према дјелатностима у Граду  Дервента  за 2018. годину 

 

Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
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Табела бр.5  Класификација дјелатности  

 

 

Класификаци
ја 

 Врста привредне дјелатности 

А Пољопривреда, шумарство и риболов 

Б Вађење руда и камена 

Ц Прерађивачка индустрија 

Д Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом ,паром и климатизација 

Е Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне 
средине 

Ф Грађевинарство 

Г Трговина на велико и мало,поправка моторних возила и мотоцикала 

Х Саобраћај и складиштење 

И Дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 

Ј Информације и комуникације 

К Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 

Л Пословање некретнинама 

М Стручне, научне и техничке дјелатности 

Н Административне и помоћне услужне дјелатности 

О Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање 

П Образовање 

Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 

Р Умјетност, забава и рекреација 

С Остале услужне дјелатности 

Извор: Публикација Градови и општине Републике Српске, 2019. година

 

       Прерађивачка индустрија  је  једна од области која 

запошљава и највећи број жена у протекле  три  године.  Само у 

2018. години од укупно 3.398  запослених у овој области 54,91  

% су биле жене. Изузев ове дјелатности, жене су од 2016.године 

доминирале у још 4 сектора и то: образовању, здравству и 

социјалном раду, умјетности, забави и рекреацији и осталим 

услужним дјелатностима.  

       С друге стране, жене су најмање заступљене у сектору  

 

 

пољопривреде, шумарства и риболова, грађевинарства и 

вађења руда и камена. 

  На подручју Града Дервента су  регистроване 472 
предузетничке дјелатности, а од тог броја за 129 дјелатности су  
носиоци жене, при чему је највише заступљена трговина (46), 
остале услужне дјелатности (29), угоститељство (20), занатство 
(15), стручне, научне и техничке дјелатности (11), 
административне и помоћне услужне дјелатности (2), 
образовање (2). 

 

 

Графикон бр. 5 Заступљеност жена у предузетничкој дјелатности 

 

 
  Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 

Жене ; 27,33%

Мушкарци; 72,67%
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         Ситуација је значајно повољнија када су у питању јавна 
предузећа и јавне установе којима је оснивач Град Дервента гдје 
су жене заступљеније од мушкараца . Од укупно 9 ових 
институција, на директорским позицијама у  пет институција су 
мушкарци, а у четири жене.  

Према подацима Републичког завода за статистику, публикација 

Градови и општине Републике Српске, 2019.година, у укупном 
броју запослених лица са подручја Града Дервента, жене су 
заступљене око 48% што је уравнотежено по годинама. 

 

 

Табела бр. 6  Структура запослених по полу 

 

Пол 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Свега 6.684 6.615 6.369 6.588 6.912 

Мушки 3.474 3.390 3.289 3.384 3.529 

Женски 3.210 3.225 3.080 3.204 3.383 

% жена 48% 48% 48% 48% 48% 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Пољопривредна производња на подручју Града Дервента је 
значајан извор прихода за рурално становништво. Носиоци ове 
производње су породична пољопривредна газдинства, 
привредна друштва, удружења и предузетници. Према 
подацима из АПИФ-а, на подручју Града Дервента  је у марту 
2019. године било регистровано 1.123 породична 
пољопривредна газдинстава, 112  комерцијалних и 1.011 

некомерцијалних. Жене су носиоци пољопривредних 
газдинстава у 168 случаја  код некомерцијалних и 13 код 
комерцијалних, тј. укупно за 181 породично пољопривредно 
газдинство су носиоци жене. 

 

 

 

Графикон  бр. 6 Заступљеност жена као носилаца породичних пољопривредних газдинстава 

 

Извор: Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

  

Према подацима Завода за запошљавање, на подручју Града 
Дервента је на дан 30. септембра  2020. године било 
регистровано  859 активних тражилаца посла, а од тог броја је 

431  жена  или  50,17%. 
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Табела бр. 7 Структура незапослених лица према образовању и полу – активни тражиоци посла 

 

Р. 

бр. 

 

Степен стручне спреме Укупан број 

незапослених лица на 

дан 30.09. 2020.г. 

Број незапосл. жена  Учешће  жена у ук. броју 

незапослених ( у %) 

1. Неквалификовани радници  

128 

 

52 

 

40,62 

2. Полуквалификовани и НСС 

радници 
                                          14 

                   6 

                                      
42,85 

3. Квалификовани радници, разних 

квалификација 
291 

112 

 
38,48 

4. Лица са средњом стручном 

спремом 
295 

 

         173  
58,64 

5. Висококвалификовани радници 
11 

 

0 
0 

6. Лица са вишом школском 

спремом 
11 

 

6 
54,54 

7. Лица са високом стручном 

спремом ВСС-180 ЕЦТС 
25 

 

20 
80,00 

8. Лица са високом стручном 

спремом ВСС-240 ЕЦТС 
78 

 

58 
74,35 

9. Мастери- 300 ЕЦТС 6 4 66,67 

10. Магистри  

0 

 

0 
- 

11. Доктори наука 0 0 - 

 УКУПНО 859 431 50,17 

Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Дервента 

 

Графикон бр. 7  Незапослени у Граду  Дервента – стање 2020 г. 

 

 
Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Дервента 

 

Удио жена међу лицима која траже запослење у 2020. години 
износио је  50,17%. Иако се овај проценат мијењао у периоду од 
2015. године, неопходно је напоменути како је број незапослених 

жена износио између 42% - 50%, те да је пратио кретање укупног 
броја незапослених лица на подручју Града  Дервента.    
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Графикон бр.8 Квалификациона структура незапослених у Граду  Дервента за 2020. годину 

 

 

Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Дервента, 2020. година 

 

Од укупног броја незапослених жена, односно жена пријављених 

на  Биро за запошљавање  у  Дервенти  у 2020. години, највећи 

број је  жена са средњом стручном спремом – 58,64 % , затим 

квалификованих радница – 38,48 %, те лица са ВСС -240 ЕЦТС- 

74,35%. Док мушкарци доминирају у нижим квалификационим  

 

структурама, број незапослених жена је већи у вишим 

квалификационим стуктурама, и то у броју незапослених са 

средњом стручном спремом, високом стручном спремом, те 

мастерима Овакав тренд квалификационе структуре 

незапослених се биљежи од 2015.године.  

 

Графикон бр. 9  Регистровани према старосним групама у 2020. години 

 

 

Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Дервента, 2020. година 

 

Највећи број незапослених жена је у старосној групи од 20-24  

године – 12,76 %, затим  30-35 година – 12,29 % и 24-27 година 

– 11,13 %, док је најмањи број жена пријављен на Заводу за 

запошљавање из старосних група 60-65  година -  5,10 %  

старосна група 18-20 година – 6,49% и старосна група 27-30 

година- 6,49%.Старосне групе у којима је већи број 

регистрованих жена од мушкараца су: старосна група 20-24 

године, 24-27 година, 30-35 година, 35-40 година, и 40-45 година. 

Овакав тренд старосне структуре незапослених се биљежи   

преко пет година.    
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Табела бр. 8  Запосленост/незапосленост жена 

 

Опис Републички просјек    Град Дервента 

Учешће жена у структури запослених 43% 48% 

Учешће жена у структури незапослених 48% 50% 

Извор: Републички завод за статистику и Завод за запошљавање 

      

  Завод за запошљавање Републике Српске сваке године 
спроводи програме запошљавања и самозапошљавања. 
Поједини позиви су искључиво намијењени женама и то прије 
свега маргинализованим групама жена (жене жртве породичног 
насиља и ратне тортуре, жене у руралним срединама). У 
2018.години је 6 жена из руралних средина подржано кроз ове 
програме , а у 2019. години је 8 жена из руралних средина са 
подручја Града Дервента  подржано кроз ове програме. 

 

3.5.4 ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И СПОРТ 

 

       На подручју Града Дервента организовано је предшколско, 
основно и средње образовање. Носиоци предшколског 
образовања су Јавна предшколска установа  „Трол“ Дервента, 
чији је оснивач Град Дервента и Предшколска установа Клуб за 
дјецу „Бамби“, Дервента. 

        У области предшколског образовања, евиденције су уредно 
разврстане по полу.Уочено је да  дјечије вртиће похађа 117  
дјеце  женског  пола  и 135 дјеце мушког пола. 

Основно образовање је организовано кроз рад четири 
централне основне школе, које у свом саставу имају подручна 
одјељења. 
- ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Дервента, са пет (5) Подручних  
 

 
одјељења.У саставу централне школе, активно дјелује и 
Основна музичка школа. 
- ЈУ ОШ „19.април“ Дервента, са четири (4) Подручна одјељења, 
- ЈУ ОШ „Тодор Докић“ Календеровци, са два (2) Подручна 
одјељења и 
- ЈУ ОШ „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, са четири (4) Подручна 
одјељења. 

Средње образовање организовано је кроз рад двије средње 
школе, ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ у којој су заступљени сљедећи 
образовни профили: 
- Гимназија, 
- Електротехничка струка, 
- Геодезија и грађевинарство и  
- Текстилство и кожарство. 

У ЈУ Стручна и техничка школа омогућено је образовање 
сљедећих профила: 
- Пољопривредни техничар, 
- Економски техничар, 
- Ветеринарски техничар, 
- Техничар ЦНЦ технологије, 
- Кулинарски техничар, 
- Варилац – Обрађивач метала резањем и 
- Фризер 

Укупно 1.164 ученика  распоређено је у 41 одјељење.  

 

Табела бр. 9  Полна структура ученика и наставника у школама 

 

 

 

2018 2019 2020 

 М Ж  М Ж  М Ж 

Основне школе 

-Ученици- 
1.872 965 907 1.937 1.008 929 1.957 996 961 

Основне школе 

-Наставно особље- 
293 85 208 289 79 210 297 86 211 

Средње школе 

-Ученици- 
958 486 472 882 452 430 1.164 598 566 

Средње школе 

-Наставно особље- 
128 50 78 125 45 80 129 53 76 

Извор: О.Ш. „Никола Тесла“ Дервента, О.Ш. „19.април“ Дервента, О.Ш. „Ђорђо Панзаловић“ Осиња, О.Ш. „Тодор Докић“ 
Календеровци,  СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента и Стручна и техничка школа Дервента 

       

 На подручју Града Дервента  постоји Висока школа за 
примијењене и правне науке “Прометеј“,  тако да млади након 
завршеног средњег образовања имају могућност да наставе 
школовање у свом граду, студирајући економију или саобраћај, 
док већи број одлази на студије у друге градове углавном у 
Републици Српској и  Србији. Град Дервента сваке године 
додјељује стипендије студентима и надареним ученицима 
средњих школа.  

        Носиоци културних дешавања на подручју Града Дервента  

 

 

 

су ЈУ „Центар за културу“ , Дервента  и ЈУ Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ Дервента. Центар за културу  организује 
бројне манифестације које се већ традиционално одржавају на 
подручју Града Дервента , од којих су најпосјећенији и садржајно 
најбогатији „Светосавска академија“, Концерт „Вива ла мусица“, 
„Дервентско срце“ , Концерти Музичке школе Дервента, 
Васкршњи концерт КУДМ „Босиљак“, Годишњи концерт СКУД 
„Дервента“ , манифестација „Теби звијездо сјајна“ и др. 

На подручју Града Дервента тренутно дјелује 27  спортских  
клубова , од којих је 25  искључиво мушких и 2 женска клуба. 
Нема клубова у којима су  заступљени и мушкарци и жене.

Табела бр.10 :Спортски клубови 

Клубови 
Број 

клубова 

Број 
мушких 
клубова 

Број 
женских 
клубова 

Број м/ж 
клубова 

Одобрена 
финансијска 
средства у 

2017.години 

Одобрена 
финансијска 
средства у 

2018.години 

Одобрена 
финансијска 
средства у 
2019.години 

Фудбалски клуб 
5 5 0 0 

142.000 142.000 142.000 

Кошаркашки 
клубови 1 1 0 

0 
8.000 8.000 8.000 
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Рукометни клуб 
2 1 1 

0 100.000 100.000 100.000 

Карате клуб 
2 2 

0 0 7.000 7.000 7.000 

Тениски клуб 
1 1 

0 0 2.000 2.000 2.000 

Такwон до клуб 
1 1 

0 0 6.000 6.000 6.000 

 

Боксерски клуб 1 1 

0 0 
5.500 5.500 5.500 

Шаховски клуб 
1 1 

0 0 5.000 5.000 5.000 

Одбојкашки 
клуб 1 0 1 

0 
25.000 25.000 25.000 

Куглашки клуб 
1 1 

0 0 7.500 7.500 7.500 

Рагби клуб 

 1 1 

0 0 
10.000 10.000 10.000 

Стонотениски 
клуб 

1 1 
0 0 

2.300 2.300 2.300 

 

Кик бокс клуб 
2 2 

0 0 
13.500 13.500 13.500 

Аир софт клуб 1 1 0 0 2.500 2.500 2.500 

Мото клуб 2 2 0 0 6.000 6.000 6.000 

Клуб малог 
фудбала 

1 1 
0 0 

6.000 6.000 6.000 

Спортско-
риболовно 
друштво 
„Укрина“ 

1 1 

0 0 

8.000 8.000 8.000 

СКД „27. Јули“ 1 1 0 0 4.500 4.500 4.500 

Школа спорта 
„АРЕНА“ 

1 1 
0 0 

1.000 1.000 1.000 

УКУПНО: 27 25 2 0 361.800 361.800 361.800 

Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Дервента, 2020. година  

 

Народна библиотека располаже књижним фондом од 41.870 
књига распоређених у четири одјељења. Има 3.032 читаоца и 
седам запослених, од чега је 6 жена. 

На подручју Града Дервента активно дјелује преко 30 
организација цивилног друштва. На основу јавног позива Град 
Дервента финансира сљедећа удружења: 

 

Табела бр.11 Финансирање и полна структура чланова ОЦД 

Назив удружења грађана 

 
Исплаћена средства у 2019. 

год. 

Број чланова Мушки чланови Женски чланови 

ОО „Црвени крст“ – грант 

 34.000,00 

100 60 40 

Удружење пензионера општине 
Дервента 3.500,00 

3.500 2000 1500 

Међуопштински савез слијепих и 
слабовидних лица – Дервента 10.000,00 

50 30 20 

Удружење глувих и наглувих 
општине Дервента 6.800,00 

40 20 20 

Удружење "Сунце" 

 11.000,00 

60 35 25 

Удружење "Биос Плус“ 

 4.000,00 

55 30 25 

Савез инвалида рада општине 
Дервента 3.500,00 

120 80 40 

УГ „Мерхамет“ 

1.000,00 

 

20 12 8 

Удружење жена „Дервента“ 5.000,00 40 5 35 

Центар за локални развој 
ЦЕЛОР 2.000,00 

20 10 10 

УКУПНО 

 80.800 

 

4.005 

 

2.282 

 

1.723 

Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Дервента, 2020. година  
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Графикон бр.10  Полна структура чланова ОЦД 

 

 
Извор: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 

3.5.5 ЗДРАВЉЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА 

 

        Примарна здравствена заштита становника Града 
Дервента организована је путем Јавне здравствене установе 
Дом здравља Дервента. Дом здравља запошљава 130 радника, 
од тога 107  медицинске струке и 23 немедицинске. Рад је 
организован путем тимова породичне медицине и верификовано  

 

 

је укупно једанаест тимова.   

 

        Велики изазов за обезбјеђење примарне здравствене 
заштите и благовремене реакције хитне службе представља 
разуђеност града  и мала густина насељености.  

 

Табела бр.11  Структура запослених у Дому здравља 

 

Опис Укупно Жене Проценат жена 

Број запослених 130 94 72,31% 

Медицинско особље 107 77 71,96% 

Немедицинско особље 23 17 73,91% 

Доктори медицине 10 9 90,00% 

Број специјалиста 11 6 54,54% 

Стоматолози 6 5 90,00% 

Медицинске сестре 62 49 79,03% 

Извор: Дом здравља Дервента 

 

Клиничко лијечење становници Града Дервента  углавном 
остварују у Општој болници  „Свети апостол Лука“ у Добоју  и 
УКЦ РС у Бањој Луци. 

 

     Укупан број осигураних лица на подручју Града Дервента у 
октобру 2020. године износио је 22.595 лица. Од тога је 16.191 
носилаца осигурања и 5.889 чланова породица. Од укупног броја  
је 10.706 мушких осигураних лица  и 11.889 женских лица. 

 

 

 

 

3.5.6 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

         Социјална заштита на подручју Града Дервента 
организована је путем ЈУ Центар за социјални рад  Дервента,  
који је уједно носилац свих активности у остваривању права 
утврђених Законом о социјалној заштити Републике Српске, 
Породичним законом Републике Српске  и Законом о дјечијој 
заштити Републике Српске. 

 

Према доступним подацима полна структура социјално 
угрожених категорија приказана је у сљедећој табели. 
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Табела бр.12  Социјално угрожене категорије, разврстано по полу 

 

Малољетна  лица 

Година 

Дјеца без 

родитељског 

старања 

Дјеца са сметњама 

у развоју  код којих  

је извршена 

процјена потреба и 

усмјеравње 

Дјеца која су 

корисници права на 

додатак за помоћ и 

његу другог лица 

Дјеца чији је развој 

ометен породичним 

приликама 

Васпитно 

занемарена и 

запуштена дјеца 

М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ 

2015. 4 3 7 67 61 128 27 14 41 6 2 8 15 4 19 

2016. 3 3 6 73 60 133 30 22 52 6 2 8 12 5 17 

2017. 5 1 6 74 65 139 29 20 49 6 2 8 11 6 17 

2018. 3 2 5 62 68 130 29 23 52 9 7 16 12 7 19 

2019. 1 1 2 81 64 145 32 25 57 14 11 25 14 6 20 

Година 

Дјеца корисници 

права на 

смјештај у 

установу соц. 

заштите 

Дјеца  смјештена у 

друге породице 

Дјеца сауживаоци 

права на новчану 

помоћ 

Дјеца кор. права на 

подршку у изједн. 

могућн.  дјеце и 

омлад. са сметњама 

у развоју 

Дјеца корисници 

права на личну 

инвалиднину 

М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ 

2015. 4 8 12 4 4 8 10 6 16 1 3 4 0 0 0 

2016. 6 10 16 2 4 6 14 13 27 1 3 4 0 0 0 

2017. 14 6 20 2 4 6 9 7 16 1 3 4 0 0 0 

2018. 13 6 19 2 2 4 7 4 11 2 4 6 16 11 27 

2019. 5 7 12 1 0 1 4 3 7 0 0 0 17 11 28 

 

Пунољетна лица 

Година 

Корисници права 

на новчану помоћ 

Корисници права 

на додатак за 

помоћ и његу 

другог лица 

Корисници права 

на подршку у 

изједн. могућн. 

дјеце и омлад. са 

сметњама у развоју 

Корисници права на 

смјештај у установу 

социјалне заштите 

Корисници права на 

смјештај у 

хранитељску 

породицу 

М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ 

2015. 115 179 294 197 339 536 - - - 16 10 26 - - - 

2016. 123 184 307 293 289 582 - - - 16 8 24 - - - 

2017. 108 171 279 220 330 570 - - - 15 10 25 - - - 

2018. 97 93 190 253 309 562 - - - 16 9 25 - - - 

2019. 56 83 139 239 293 532 - - - 13 9 22 - - - 

Година 

Корисници права на једнократну новчану 

помоћ 

Корисници права на личну 

инвалиднину 

Корисници права на здравствено 

осигурање 

М Ж ∑ М Ж ∑ М Ж ∑ 

2015. 86 77 163 - - - 50 114 164 

2016. 73 84 157 - - - 52 92 144 

2017. 30 29 59 - - - 44 103 147 

2018. 4 1 5 41 47 88 39 62 101 

2019. 2 0 2 42 52 94 31 54 85 

Извор: Центар за социјални рад Дервента  
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Из напријед наведених података може се закључити да су код 
пунољетних социјално угрожених лица, особе женског пола 
натпросјечно заступљене у већини категорија, осим у погледу 
смјештаја у установу социјалне заштите, гдје је већи број лица 
мушког пола.  

 

3.6 ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ 

 

- Град има успостављене институционалне механизме за 
укључивање принципа равноправности полова у процесе 
доношења одлука, али усљед недовољно изграђених људских 
капацитета ти механизми се не примјењују у довољној мјери; 

 

- Закон о равноправности полова се примјењује форме ради док 
је стварни утицај жена испод просјека и испод законске границе 
од 40%; 

 

- Особе женског пола се ријетко одлучују да покрену сопствени 
посао – само 27% су носиоци предузетничких дјелатности; 

 

- Особе женског пола су више заступљене у социјално 
угроженим категоријама у односу на особе мушког пола; 

 

- Особе женског пола су подложне дискриминацији усљед 

традиционланих друштвених образаца (одређени послови или 
припадност друштвеним скупинама је условљено полом). 

 

3.7. ПРЕПОРУКЕ ПО ОБЛАСТИМА 

Јавни сектор 

 

- Изградити људске капацитете у циљу боље примјене 
механизама родне равноправности у процесима доношења 
одлука. 

 

Приватни сектор 

 

- Планирати мјере за подстицање развоја женског 
предузетништва; 

- Планирати мјере за самозапошљавање жена у сектору 
пољопривреде. 

 

Сектор цивилног друштва 

 

- Јачати капацитете организација цивилног друштва путем 
едукације и пројеката; 

- Подстицати партнерске односе јединице локалне самоуправе 
са организацијама цивилног друштва.  

 

 

4.ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ГЕНДЕР АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА ЗА ПЕРИОД  2021-2024. година 

 

 

 

ЦИЉ: Унапређење стања равноправности полова на подручју Града  Дервента 

Средњорочни циљ 1:Подизање институционалних капацитета локалне самоуправе за увођење принципа 

равноправности полова  

Очекивани 
резултат 

Активност Носилац одговорности 
Показатељ напретка у односу 
на почетно стање 

Рок 

1.1. Капацитети 
комисија и служби 
за дјеловање у 
области 
равноправности 
полова 
унапријеђени 

Обуке на тему 
равноправности полова 
и дискриминације на 
основу пола  

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за равноправност 
полова 

Одржане двије обуке за Одбор за 
равноправност полова  

2021. 

Утврђени инструменти 
за дјеловање у области 
равноправности полова 
унапријеђени 

Одбор за равноправност 
полова 

Утврђена методологија за 
процјену утицаја прописа 

Утврђена методологија за 
анализу утицаја плана и буџета 

2022. 

1.2. 
Успостављени 
инструменти за 
редовну процјену 
утицаја прописа 
на равноправност 
полова 

Проведене обуке за 
кључне комисије и 
службе Града 

Одбор за равноправност 
полова 

Капацитети надлежних служби 
општине омогућавају примјену 
методологије за процјену утицаја 
прописа и методологије за 
анализу утицаја плана и буџета 

 

2021. 

1.3. Проведене 
секторске 
анализе 
могућности за 
унапређење 
стања 
равноправности 
полова у 
приоритетним 
областима 

Анализа доступности 
административних 
података разврстаних 
по полу  

Градске службе 

Анализа о доступности  
административних података 
разврстаних по полу достављена 
Одбору за равноправност 
полова са приједлогом 
приоритета за унапређење 

2023. 

Унапријеђене 
административне базе 
података  

Градске службе 
% утврђених база који је 
унапријеђен 

2023. 

1.4. Буџет Града 
садржи процјену 
утицаја на 
равноправност 
полова (родно-
одговорно 
буџетирање) 

Надлежне службе на 
основу анализа стања у 
образложењу 
приједлога Буџета 
процијениле утицај 
на(не)равноправност 
полова кроз буџетске 
програме 

Одјељење за финансије, 
Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

% области који садржи процјену 
утицаја на равноправност полова 
(родно-одговорно буџетирање)  

2023. 
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Извјештај о извршењу 
Буџета града садржи 
информације о утицају 
на (не)равноправност 
полова кроз буџетске 
програме 

Одјељење за финансије 
% области који садржи процјену 
утицаја на равноправност полова 
(родно-одговорно буџетирање) 

2023. 

Средства за провођење 
Гендер акционог плана 
Града су планирана у 
буџету 

Одјељење за финансије 
% активности по годинама за 
који су одвојена средства 

2022. 

Средњорочни циљ 2: Унапређење положаја жена и мушкараца кроз доношење и промоцију родно одговорних политика 

Очекивани 
резултат 

Активност 
Носилац 
одговорности 

Показатељ напретка у односу 
на почетно стање 

Рок 

2.1. Дјечаци и 
дјевојчице 
остварују једнаке 
образовне 
резултате 

Промоција учешћа 
дјевојчица и дјечака у 
области образовања у 
којима су мање 
заступљени 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

Израђен и проводи се програм 
промоције у сарадњи са 
основним школама и другим 
сервисима  

2022. 

Промоција 
равноправног учешћа 
дјевојчица и дјечака у 
образовању у ИКТ-у 

Одјељење за  привреду и 
друштвене дјелатности 

Израђен и проводи се програм 
промоције у сарадњи са 
основним школама и другим 
сервисима 

2022. 

Извршити анализу 
утицаја додијељених 
стипендија за ученике и 
ученице,(не)равноправ
ност полова и (по 
потреби) измијенити 
критерије додјеле 

Одјељење за  привреду и 
друштвене дјелатности 

Анализа израђена и достављена 
Одбору за равноправност 
полова са препорукама 

2023. 

2.2. Смањен јаз 
између жена и 
мушкараца на 
тржишту рада 

Анализирати разлоге 
мање стопе 
запослености жена  на 
подручју Града 

Одјељење за  привреду и 
друштвене дјелатности 

Анализа израђена и достављена 
Одбору за равноправност 
полова са препорукама 

2022. 

Анализирати 
могућности за 
унапређење капацитета 
предшколских установа 

Одјељење за  привреду и 
друштвене дјелатности 

Анализа израђена и достављена 
Одбору за равноправност 
полова са препорукама                                                                                                                                                                                              

2021. 

2.3. Осигурана 
подршка рањивим 
групама жена и 
мушкараца 

Осигурати финансијску 
подршку породицама 
са новорођеном дјецом 
која су у тешком 
финансијском стању 

Одјељење за  привреду и 
друштвене дјелатности и 
Центар за социјални рад 

Наставити са осигуравањем 
редовне подршке породицама са 
новорођеном дјецом и 
размотрити посебне критеријуме 
подршке породицама које су у 
тешком финансијском стању 

Континуир
ано 

Наставити са 
финансијском 
подршком трошкова 
вантјелесне оплодње 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

Промовисати и осигурати 
финансијску подршку трошкова 
вантјелесне оплодње 

Континуир
ано 

2.4. Град 
доприноси 
превенцији и 
заштити од 
насиља у 
породици и 
насиља над 
женама 

Допринос превенцији 
насиља над женама и 
насиља у породици 
обиљежавањем 
Међународне кампање 
16 дана активизма у 
борби против насиља 
(25.11. – 10.12.) 

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за равноправност 
полова 

Улична кампања путем 
пропгандног материјала и 
округли столови 

Град се придружио кампањи  

Континуир
ано 

Редовно разматрање 
извјештаја о насиљу у 
породици Центра за 
социјални рад Града 
Дервента и других 
институција 
Мултисекторског тима 

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за равноправност 
полова 

Извјештај расправљен са 
кључним актерима и усвојене 
препоруке за дјеловање 

Континуир
ано 

Организовати обуке на 
тему сексуалног 
узнемиравања за 
Одбор за 
равноправност полова  
и Одбор за праћење 
примјене Кодекса 
понашања  

Одбор за 
равноправност полова 

 

Чланови и чланице Одбора могу 
препознати и одговорити на 
сексуално узнемиравање у 
складу са Кодексом понашања 
као основ политичког 
интегритета изабраних 
званичника Града Дервента 

2022. 
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Израдити Смјернице за 
превенцију и заштиту 
од сексуалног 
узнемиравања и 
узнемиравања на 
основу пола Града 
Дервента 

Одјељење за општу 
управу 

У складу са постојећим праксама 
у БиХ израђене Смјернице 

2022. 

Осигурати  
равноправно учешће 
жена и мушкараца у 
свим комисијама Града, 
укључујући и 
предсједнике/це 
комисија 

Скупштина града 
Мушкарци и жене заступљени са 
најмање 40% у свим комисијама 
које оснивају тијела Града 

2021. 

Средњорочни циљ 3:Промоција равноправности полова и сарадња са другим актерима 

Очекивани 
резултат 

Активност 
Носилац 
одговорности 

Показатељ напретка у односу 
на почетно стање 

Рок 

3.1. Град  
промовише 
равноправност 
полова 

Утврђен је Програм 
обиљежавања дана од 
значаја за 
равноправност полова 

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за 
равноправност полова/ 
Градоначелник 

 

Обиљежавају се 8. март 
„Међународни дан жена“, 
Међународна кампања „16 дана 
активизма у борби против 
насиља (25.11. – 10.12.)“, 
Међународни дан жена у ИКТ-у, 
19.11. Међународни дан 
мушкараца и други 

Континуир
ано 

 

Промотивни 
материјали о 
циљевима Гендер 
акционог плана Града  
су доступни на wеб 
страници и у шалтер 
салама 

Одбор за 
равноправност полова 

Број израђених материјала 2022. 

3.2. Редовно се 
прати стање 
равноправности 
полова на 
подручју Града 

Одбор за 
равноправност полова 
организује сједнице са 
циљем праћења 
провођења 
(мониторинг) Гендер 
акционог плана 

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за 
равноправност полова 
и општинске службе 

Одржана полугодишња и 
годишња сједница на којој је 
размотрен напредак и утврђени 
приоритети за наредни период 

Континуир
ано 

Скупштина града 
разматра извјештај о 
спровођењу Гендер 
акционог плана 

Скупштина града 
Усвојен извјештај и донесени 
закључци о приоритетима 

Континуир
ано 

Извршити процјену 
(евалуацију) 
провођења Гендер 
акционог плана као 
основу за израду 
наредног Гендер 
акционог плана 

Одбор за 
равноправност полова 
и Градске  службе 

Извршена процјена провођења 
Гендер акционог плана  

2024. 

3.3. Цивилно 
друштво учествује 
у дефинисању 
приоритета за 
дјеловање у 
области 
равноправности 
полова 

Утврђен је списак 
организација цивилног 
друштва и појединаца 
које се баве 
равноправношћу 
полова 

Одјељење за привреду 
и друштвене 
дјелатности 

Списак доступан свим градским 
тијелима и на wеб страници 
општине 

 

2021. 
ажурирањ

е 
континуир

ано 

Организује се тематска 
сједница са цивилним 
друштвом са циљем 
дефинисања 
приоритета у области 
равноправности полова 

Удружење жена 
„Дервента“ 

Одбор за 
равноправност полова 

Током тематске сједнице 
прикупљени приједлози цивилног 
друштва у погледу приоритета 

      
Континуир
ано 

5.МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ГЕНДЕР АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ГРАДА 

 

Основни механизам праћења реализације Гендер акционог 
плана Града  јесте надзор који спроводи Одбор за 
равноправност полова. Задатак Одбора је да прати активности 
провођења, прикупљања информација које су потребне за 
анализу остварених циљева и резултата и осигурање 
остварења резултата активности наведених у документу.  

 

 

 

Надзор над реализацијом пратиће се организацијом сједница 
за надзор сваких шест мјесеци, којом приликом ће надлежна 
тијела и службе Одбору редовно и систематски достављати 
информације о провођењу. Поред тога,Одбор ће једном 
годишње информисати Скупштину града и све кључне актере 
укључене у имплементацију активности о оствареним 
резултатима, те ће предлагати Скупштини града одговарајуће 
закључке.  
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Одбор за равноправност 
полова

(полу/годишње сједнице)

Градске службе 
(ефекат)

Градске службе 
(ативности)

Статистички подаци 
(утицај)

Цивилно друштво и ГЦ РС 
(други приоритети)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ РАВНОПРАВНОСТИ 
ПОЛОВА 

 

Дискриминација по основу пола је свако стављање у 
неповољнији положај било којеособе или групе особа засновано 
на полу због којег се особама или групи особа отежава или 
негира признавање, уживање или остваривање људских права 
или слобода. 

 

Директна дискриминација по основу пола постоји када је особа 
или група особа била третирана, третира се или може бити 
третирана неповољније у односу на другу особу или групу особа 
у истој или сличној ситуацији. 

 

Индиректна дискриминација по основу пола постоји када 
привидно неутрална правна норма, критериј или пракса једнака 
за све је доводила, доводи или би могла довести у неповољнији 
положај особу или групу особа једног пола у поређењу са особом 
или групом особа другог пола. 

 

Узнемиравање је свако нежељено понашање по основу пола 
којим се жели повриједити достојанство особе или групе особа и 
створити застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, 
понижавајуће или увредљиво окружење, или којим се постиже 
такав учинак. 

 

Сексуално узнемиравање је сваки нежељени облик вербалног, 
невербалног или физичког понашања полне природе којим се 
жели повриједити достојанство особе или групе особа, или којим 
се постиже такав учинак, нарочито кад то понашање ствара 
застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или 
увредљиво окружење. 

 

Насиље по основу пола је свако дјеловање којим се наноси или 
може бити нанијета физичка, психичка, сексуална или економска 
штета или патња, као и пријетња таквим дјеловањем које 
спутава особу или групу особа да ужива у својим људским 
правима и слободама у јавној и приватној сфери живота. 

 

Насиље по основу пола укључује, али се не ограничава, на: 

а)насиље које се дешава у породици или домаћинству; 

б)насиље које се дешава у широј заједници; 

в)насиље које почине или толеришу органи власти и други 
овлаштени органи и  појединци; 

г)насиље по основу пола у случају оружаних сукоба. 

 

Виктимизација је облик дискриминације који постоји када се 
особа или група особа доведе у неповољнији положај због: 
одбијања налога за дискриминаторним поступањем, пријаве 
дискриминације,свједочењау поступку заштите од 
дискриминације на основу пола,или ако је на било који други 
начин особа учествовала у поступку вођеном поводом 
дискриминације на основу пола. 

 

Пол представља биолошке и психолошке карактеристике по 
којима се разликују особе мушког и женског пола. 

 

Гендер/род представља социолошки и културолошки 
условљену разлику између особа мушког и женског пола и 
односи се на све улоге и особине које нису условљене или 
одређене искључиво природним или биолошким факторима, 
него су прије производ норми, праксе, обичаја и традиције, и кроз 
вријеме су промјенљиви. 

 

Одбор доставља извјештај Скупштини града са приједлогом 
закључака и приоритетима за наредну годину. Извјештај се јавно 

објављује. 
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Равноправност полова значи да су особе мушког и женског 
пола једнако присутне у свим подручјима јавног и приватног 
живота, да имају једнак статус, једнаке могућности за 
остваривање свих права, као и једнаку корист од остварених 
резултата. 

 

Једнак третман свих особа мушког и женског пола 
подразумијева осигурање одсуства дискриминације по основу 
пола. 

 

Једнакe могућности свих особа без обзира на пол 
подразумијева одсуство препрека за економско, политичко и 
друштвено судјеловање по основу пола. 

 

Дискриминација у језику постоји када се користи искључиво 
један граматички род као генерички појам. 

 

Институционални механизми за једнакоправност полова 
представљају тијела која су успостављена од надлежних 
законодавних, извршних и органа управе свих нивоа власти у 
Босни и Херцеговини ради провођења Закона о равноправности 
полова у БиХ, координирања и реализације програмских циљева 
из Гендер акционог плана Босне и Херцеговине и осигурања 
провођења међународних стандарда у области равноправности 
полова. 

 

Родно сензитивно или одговорно буџетирање је неопходно 
средство које подразумијева поштовање начела 
равноправности полова током припреме буџета, те расподјеле и 
додјеле финансијских ресурса. Родно буџетирање представља 
сагледавање јавних политика на свим нивоима буџетског 
процеса и реструктурирање прихода и расхода како би се узеле 
у обзир потребе и приоритети различитих група жена и 
мушкараца имајући у виду њихове различите улоге у породици, 
економији и друштву. Родно буџетирање укључује два основна 
корака: родну анализу буџета и њено провођење кроз 
прерасподјелу буџета. Родном анализом буџета разврставају се 
трошкови и приходи наспрам њиховог различитог утицаја на 
жене и мушкарце и тиме се уочавају мјеста гдје су сакупљање и 
дистрибуција државног новца неправедни. 

302 
''Службени гласник Републике Српске'' број 121/12 и 

46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних 
болести (''Службени гласник Републике  Српске'' број 90/17), 
Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској 
(''Службени гласник Реублике Срске'', број 25/20), члана 59. и 82. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Реублике 
Срске'', број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите у области заштите и 
спасавања на територији Општине Дервента (''Службени 
гласник Општине Дервента'', број 4/18), чланa 89. став 3. Статута 
Општине Дервента (''Службени гласник Општине Дервента'', 
број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона 
(COVID-19) у Републици Српској, број: 93-12/21 од 21.07.2021. 
године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
Градоначелник Града Дервента, доноси 

  

Н А Р Е Д Б У  
О  И З М Ј Е Н И  Н А Р Е Д Б Е  О  Р Е Г У Л И С А Њ У  

Р А Д А  Т Р Г О В И Н С К И Х  И  Д Р У Г И Х  О Б Ј Е К А Т А  
Н А  Т Е Р И Т О Р И Ј И  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  

 

 
1) У Наредби о регулисању рада трговинских и других објеката 

на територији Града Дервента, број: 02-140-24/21 од 15. јула 

2021. године, тачке 5) мијења се и гласи: 

 

''5) Од 23.07.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 часа 
наредног дана а изузетно од тачке 1) подтачке 1. ове наредбе, 
дозвољавају се: 
1. такмичарске активности спортских организација и спортиста 

уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних 

од стране стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике 

Српске'',  

2. организација културних и традиционалних манифестација и 

фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера 

прописаних од стране стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство 

Републике Српске''. 

2) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

''Службеном гласнику Града Дервента''. 

 

Број: 02-140-25/21                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

23.јули 2021. године                                       Милорад Симић, с.р.  

Дервента 
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