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На основу члана 18. и 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 5. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 
20/21),  Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је  

О Д Л У К У  
О  У С В А Ј А Њ У  С Т Р А Т Е Г И Ј Е  Б Е З Б Ј Е Д Н О С Т И  

С А О Б Р А Ћ А Ј А  
Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  2 0 2 2 .  –  2 0 3 1 .  Г О Д И Н Е  

 

 
1. Усваја се Стратегија безбједности саобраћаја Града 

Дервента 2022. – 2031. године. 
2. Саставни дио ове одлуке је Стратегија безбједности 

саобраћаја Града Дервента 2022. – 2031. године. 
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 
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1. УВОД 

Страдање на путевима највише доприносе превременој 
смрти широм свијета. У свијету годишње погине око 1.3 милиона 
лица, а преко 50 милиона људи остане трајно непокретно или 
задобије повреде. Нажалост, највећи удио у овим страховитим 
бројкама отпада на неразвијене земље или земље у развоју. 

Из специфичних разлога (пандемија узрокована корона 
вирусом) који су резултовали смањењим обимом саобраћаја 
усљед провођење одређених мјера здравствене заштите 
становништва (закључавање кроз увођење полицијског часа) 
2020. година не може бити узета у разматрање као мјеродавна у 
сврху израде овог документа, иако се 2020. година у многоме не 
разликује од претходних година. 

Сходно горе наведеном, у току 2019. године на путевима 
широм Републике Српске догодило се тачно 10.000 
саобраћајних незгода, од чега 102 са погинулим лицима, 485 са 
тешко повријеђеним и 1646 са лакше повријеђеним лицима, те 
7767 са материјалном штетом. У тим саобраћајним незгодама 
117 лица је смртно страдало, 573 тешко а 2501 лице лакше 
повријеђено. 

На путевима у Републици Српској у протеклих седам година 
је у просјеку погинуло око 132 лица, док око 3.250 лица задобије 
повреде различитог степена. Економија Републике Српске, због 
саобраћајних незгода, годишње у просјеку губи преко 174 
милиона конвертибилних марака, односно око 90 милиона евра 
годишње, када се узму у обзир трошкови лијечења, материјалне 
штете, трошкови судских и административних процедура и 
губитак продуктивности. Укупни губици, штете и трошкови 
износе преко 2% бруто националног дохотка. 

У протеклих седам година, према полицијским извјештајима, 
у РС је погинуло 927 лица, док је 22.750 лица повријеђено или 
трајно онеспособљено. Узевши у обзир те податке лако се 
израчуна да је економија Републике Српске у протеклих седам 
година изгубила преко 1,05 милијарди КМ (тј. преко 537 милиона 
евра). 

Међутим, општепозната и широко прихваћена чињеница је 
да званични подаци нису подударни са стварним бројем 
случајева. Чињеница је да је стварни број настрадалих у 
Републици Српској већи од евидентираног броја у званичним 

статистичким подацима, што је најчешће посљедица 
непријављивања саобраћајних незгода од стране учесника у 
истој, али и све учесталијег коришћења тзв ''европског обрасца 
о саобраћајној незгоди''. Директан резултат таквих дешавања је 
да је ''скривени број'' саобраћајних незгода већи што су 
посљедице саобраћајних незгода блаже. 

Међутим, посматрајући чак и званичне податке, јасно је да 
ниједна економија не може себи да приушти тако високе губитке 
који се понављају из године у годину. Зато је потребно предузети 
хитне акције на смањењу ових економских трошкова и губитака 
у људству. 

Искуства високо развијених земаља, а посебно искуства 
европских земаља дају доста доказа о томе да се број 
саобраћајних незгода и погинулих лица у њима може смањити 
кроз стратешки осмишљене, систематске напоре унутар 
кључних сектора, односно са довољном политичком и 
финансијском подршком. С обзиром да се ради о глобалном 
проблему са којим су се многе земље (нпр. већина западно-
европских земаља) већ суочиле и научиле веома скупе лекције, 
све локалне заједнице у Републици Српској, а посебно велике и 
значајне као што је град Дервента би требало да максимално 
користе искуства западноевропских земаља. Богата искуства и 
доказана рјешења која се могу примијенити за унапређење 
безбједности саобраћаја на путевима представљају ефикасна 
рјешења која су позната и доступна за рјешавање овог глобалног 
проблема. Потребна су само средства и спремност да се она 
примјене, као и да се дефинишу и утврде одговорности за 
ефикасну примјену општеприхваћених искустава у циљу 
постизања успјеха. 

2. УОПШТЕНО О ДЕРВЕНТИ 

Град Дервента се налази у сјеверном дијелу Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине. Територија града 
Дервента се простире између Ивањског поља на сјеверу, ниских 
планина Вучјака на сјевероистоку, Крњина на југу, Мотајице на 
сјеверозападу, ријеке Саве на сјеверу и Укрине на западу, на 
44,5 степени сјеверне географске ширине и 17,5 степени јужне 
географске дужине. Територија града покрива површину од 517 
квадратних километара од чега градско подручје обухвата 
простор од 16,8 квадратних километара.

Слика 1. Просторни положај града Дервента у Републици Српској и Босни и Херцеговини 

Насеља која су се налазила на подручју данашње Дервенте, 
а која се спомињу у списима из 16. вијека, називала су се Горња 

и Доња Укрина. Није сигурно да ли су насеља добила имена по 
ријеци Укрини или је Укрина добила име по насељима, али се у 
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неким документима спомиње да се, у народу, ријека Укрина 
називала и Деравом. Овај назив за ријеку може бити повезан са 
данашњим називом насеља, али ово тумачење није 
општеприхваћено. 

Постоји више теорија о поријеклу имена града. Неки вјерују 
да је име настало од турске ријечи дербент или дервент што 
значи „кланац” или „тврђава”, или од персијске ријечи дарбанд 
која значи „затворена врата”, или у пренесеном значењу 
„тврђава”. С обзиром да су на овим просторима у историји 
живјели Келти, постоји теорија да име води поријекло од ријечи 
Derwent из древног келтског језика, а која се може превести као 
„долина дебелих храстова”. Ово подручје је некада било богато 
шумама храста лужњака, те је због тога ова теорија сасвим 
оправдана. 

Градско насеље Дервента граничи се са насељима 
Живинице, Поље, Беглуци, Куљеновци, Луг, Лужани и Доња 
Бишња. Удаљена је од Брода 23 km, од Прњавора и Српца 35 
km, Добоја 40 km, а од Бањалуке 85 km. Дервента представља 
значајно чвориште магистралних, регионалних и локалних 
путева. Најзначајнији локални путеви су на релацији Дервента - 
Осиња и Дервента - Календеровци Горњи. У Дервенти се 
укрштају путеви који повезују источни и западни дио Српске, као 
и пут који повезује Неум са средишњим дијелом Босне и 
Херцеговине, преко излаза на ауто-пут у Славонском Броду, до 
западне и југоисточне Европе. Дервента има повољан 
саобраћајно-географски положај, што је допринијело 
привредном развоју насеља и града, а приближно је једнако 
удаљена од Сарајева, Београда и Загреба. Рељеф Дервенте 
карактеристичан је за јужни обод Панонске низије и у 
морфолошкој структури овог простора углавном доминирају 
ниска побрђа, брежуљци и алувијалне равни. 

Подручје Дервенте, као и остатак Посавине, изложено је 
умјереноконтиненталној клими благих карактеристика. Зиме су 
умјерено хладне, док су љета умјерено топла, а просјечна јулска 
температура креће се од 28 до 30 °C. Јесен је топлија од 
прољећа у просјеку за 1,8 °C. Средња годишња температура у 
Дервенти износи око 11 °C. Падавине су равномјерно 
распоређене током цијеле године, а просјечна количина 
падавина је око 839 mm. Снијег најчешће пада у јануару и 
фебруару, а нема га од маја до октобра. Задржава се на тлу у 
просјеку 39 дана. Вјетрови у Дервенти у просјеку нису јаки, 
најчешће се крећу од 2. до 5. степена на Бофоровој скали, али 
се у екстремним случајевима појаве и вјетрови од 7. до 9. 
степена Бофорове скале. 

На подручју градског насеља и града Дервенте налазила су 
се насеља Горња и Доња Укрина. Горња Укрина налазила се на 
десној обали ријеке Укрине, на узвишењу, и вјерује да је због 
тога добила баш ово име. Из османских извора добијен је 
податак о 215 становника Горње Укрине забиљежен 1600. 
године. Доња Укрина простирала се уз лијеву обалу ријеке 
Укрине, а подаци указују на то да је ово подручје одговарало 
данашњем насељу Омерагићи, предграђу Дервенте. Горња и 
Доња Укрина припадале су Добојској нахији, која је била 
окружена ријекама Босном, Савом и Укрином. 

Становници Горње и Доње Укрине су почетком 1575. године 
саградили мост на ријеци Укрини. Мост је обезбиједио нормалан 
пролазак трговачких каравана са југа према сјеверу и обрнуто. 
Тада је насеље било веома значајна трговачка саобраћајница на 
релацији Тешањ - Добој - Горња Укрина - Дубочац на Сави. 
Горња Укрина је до краја 16. вијека достигла велики степен 
урбаног развоја и у то вријеме се назирала контура данашњег 
насеља. 

Подручје данашње Дервенте било је настањено 
православним и католичким становништвом прије доласка 
Османлија. Из пописа Босанског санџака 1570. године видљиво 
је да је у Горњој и Доњој Укрини живјело православно 
становништво, а спомиње се и брат попа Богдана у Горњој 
Укрини, док је поп Богдан, према наведеном попису, био 
настањен у Доњој Укрини, што указује на чињеницу да је са обје 
стране Укрине живјело православно становништво. Из пописа се 
такође види да су на подручју данашњег насеља и града 
Дервента била насељена сљедећа мјеста — села, чифлуци или 
мезре: Фоча, Которско, Сивчаница, Лупљаница, Детлак, Црнча, 
Рабтај, Буковица, Комаровац, Бишња, Придол оваси, као и 
Горња и Доња Укрина. 

Према предању на овом подручју прије доласка Османлија 
постојао је православни манастир са каменом црквом подигнут 
као задужбина краља Стефана Драгутина (1282—1314), а кога 
су Османлије, када су дошли у ове крајеве, око 1458. године 

срушили. О обновљеном манастиру, који је такође срушен, 
свједочи и извјештај првог француског генералног конзула у 
Травнику, Пјера Давида који га заједно са Сометом де Форесом, 
спомиње у њиховом путопису кроз Босну 1807. године. Познато 
је и јеванђеље писано у селу Детлаку на ријеци Дерави (Укрини), 
у вријеме подизања манастира. Постојала је и дрвена црква 
(брвнара) са звоником и гробљем на брду Ћелар (изнад 
„Стрелишта”) подигнута након 1458. године. 

Цркве и манастири у овом периоду су врло страдали, јер су 
пљачкани, паљени и рушени. Цркве су биле рјеђе него прије, а 
мало их је поправљано. Осим дервентске у то вријеме велике 
зидане цркве подигнуте су још само у Сарајеву, Мостару, Ливну 
и у Чипуљићу код Бугојна. Спаљени су и разрушени многи 
манастири, али се народ на развалинама и згариштима цркава 
молио Богу, а литургија је вршена под скинијама и ведрим 
небом. 

Крајем 19. вијека Дервента је била град са око 3.200 
домаћинстава. Прва основна школа почела је да ради 1864, а 
градска болница двадесетак година касније. До краја 19. вијека 
већ су развијени и први индустријски погони. Изграђен је парни 
млин, ткачница, штапара, водовод, а кроз Дервенту је прошла и 
пруга уског колосијека која је повезивала Брод и Сарајево. 

Почетком 20. вијека Дервента је већ постала и богато 
трговачко мјесто, а њена околина важила је као један од 
најплоднијих крајева тадашње Босне. Пред Први свјетски рат у 
Дервенти су отворене гимназија, учитељска и пољопривредна 
школа. 

Дервента је 19. априла 1945. године ослобођена од фашиста 
и овај датум сматра се Даном ослобођења општине у Другом 
свјетском рату. Током четири године окупације, погинуло је око 
1.350 Дервенћана, како у логорима и затворима, тако и у 
њиховим домовима. 

Након Другог свјетског рата, Дервента осамдесетих година 
достиже врхунац у свом развоју и сврстава се у горњи дио 
љествице средње развијених општина СФРЈ. Пред посљедњи 
рат, од 57 хиљада становника општине у индустрији текстила, 
коже и обуће, црне металургије и металопрераде, 
пољопривредне производње, грађевинарству, графичкој 
индустрији и другим пратећим дјелатностима било је тринаест и 
по хиљада запослених. Дервента је имала 17 хиљада 
становника, а са свим центрима мјесних заједница била је 
повезана категорисаним путевима. До важнијих центара у 
ширем окружењу и центара сусједних општина водили су 
магистрални путеви. То је са њеним географским положајем 
чинило посебну погодност за проток роба, људи и брзу 
комуникацију са већим регионалним центрима бивше 
Југославије. 

Дервента се сматрала најразрушенијим подручјем на 
простору бивше Југославије након Вуковара. Рат је донио бројне 
жртве као и велика разарања. Скоро цијела општина била је 
оштећена, поједини објекти су до темеља уништени, а 
производни погони су затворени. Бројне грађевине су у периоду 
од краја рата до данас обновљене, али и даље постоје рушевине 
које свједоче о великим разарањима на подручју Дервенте. Међу 
њима је најупечатљивија Робна кућа, која се налази у центру 
Дервенте, која још увијек није обновљена. Тренутно је Дервента 
једна од најразвијенијих општина у Босни и Херцеговини. 

Најстарија основна школа у Дервенти је ОШ „Никола Тесла“. 
Први упис у основну школу у Дервенти извршен је 1879. године 
и та година сматра почетком постојања ове школе. ОШ „Никола 
Тесла“ премјестила се у тренутну зграду на Тргу ослобођења 
1914. године са укупно 126 ученика у три одјељења првог 
разреда. Основна музичка школа отворена је 1969. године. Рад 
Основне музичке школе прекинут је за вријеме рата у БиХ, а 
поново је отворена 2. октобра 1995. године, са смјеровима за 
клавир, гитару и хармонику. Трећа основна школа, ОШ „19. 
април“, основана је 1978. године, а назив је добила по дану 
ослобођења Дервенте у Другом свјетском рату. 

У Дервенти је 1. октобра 1947. године основан Центар за 
дјецу са сметњама у развоју „Будућност”. Ова установа је до 22. 
октобра 2012. године дјеловала под називом Завод за слијепе и 
слабовидне „Будућност”. Ова установа обухвата основно и 
средње образовање и васпитање слијепих и слабовидих 
ученика, као и ученика са вишеструким сметњама. Поред ове 
установе, у Дервенти постоје још двије средњошколске 
установе: Средњошколски центар „Михајло Пупин” и Стручна и 
техничка школа Дервента. Средњошколски центар „Михајло 
Пупин” основан је 1912. године као Мала реална гимназија у 
Дервенти. Стручна и техничка школа започела је са радом 16. 
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новембра 1992. године са 380 ученика који су се школовали у три 
струке и осам занимања. 

У Дервенти постоје двије високошколске установе: 
учитељски студиј Филозофског факултета Универзитета у Бањој 
Луци, отворен 2010. године, као и Висока школа за примијењене 
и правне науке „Прометеј”, отворена 2011. године. 

Носилац развоја културе у Дервенти је Центар за културу 
„Дервента”. Установа је основана 2009. године, а налази се у 
згради некадашњег Дома Југословенске народне армије. У 
Центру за културу организују се бројне свечаности, приредбе, 
представе, изложбе, концерти и слично. 

Прва библиотека у Дервенти је основана 1945. године и 
постојала је до 1992. године, односно до почетка ратних сукоба 
на овим просторима. Народна библиотека „Бранко Радичевић” 
основана је 11. јула 1994. године, а налази се у згради из 
аустроугарског периода. У истој згради налази се и музеј, а 
зграда је проглашена за непокретно културно добро Српске. 

На Тргу православља се налази Централни споменик 
посвећен борцима Војске Републике Српске, испред кога се 
сваке године, на крсну славу општине, 28. августа, служи 
парастос за 608 погинулих бораца Војске Републике Српске, као 
и на Дан ослобођења Дервенте у Одбрамбено-отаџбинском 
рату, 4. јула, уз полагање вијенаца. На овом тргу се такође 
налази Храм Успења Пресвете Богородице, саграђен 2010. 
године, који представља спомен-храм на све жртве у протеклом 
рату. На Тргу ослобођења налази се Градска џамија, која је 
проглашена за национални споменик БиХ. У ужем центру 
Дервенте налази се и Долњачка џамија која је такође 
проглашена за национални споменик БиХ. Поред ОШ „Никола 
Тесла”, на Тргу ослобођења, налази се централно спомен-

обиљежје палим борцима за ослобођење Дервенте у Другом 
свјетском рату, испред ког се сваке године на Дан ослобођења, 
19. априла, полажу вијенци. 

У посљедњем рату који се одвијао на већем дијелу подручја 
града Дервенте било је много жртава, а разорена су и уништена 
огромна материјална добра. У непосредним борбеним 
дејствима оштећен је или уништен већи дио стамбених зграда, 
индустријска опрема, посебно прерађивачки капацитети 
Текстилне индустрије „Укрина”, као и материјална добра 
пољопривреде. Према непотпуним подацима, материјална 
ратна штета процјењује се на преко пет стотина милиона 
долара. По престанку ратних дејстава, са скромним властитим 
материјалним могућностима, приступило се санацији објеката 
који су били неопходни за успостављање најважнијих животних 
функција. Уз помоћ донатора саниран је дио водовода, електро 
и ПТТ система, школских објеката, обданиште и Дом здравља, 
као и већи дио локалних путева и саобраћајница магистралног 
значаја. Покренут је и дио привредних капацитета. Предратни 
привредни капацитети Дервенте и производња, чијих је 
шездесет процената било намијењено страном тржишту, те 
значајна пољопривредна производња, уз добре саобраћајне 
везе и кадровски потенцијал представљају основу привредне 
обнове и даљег развоја Дервенте. 

Према посљедњем попису становништва из 2013. године, на 
подручју цјелокупне територије града Дервента је регистровано 
27.404 становника, који су распоређени у 57 насеља, од којих 
57,6% чини рурално становништво, при чему нешто преко 11.000 
припада урбаном дијелу насељеног мјеста Дервента. 

 

 
Слика 2. Расподјела становништва у насељима града Дервента (сива боја-до 1.000 становника, бијела боја-преко 1.000 

становника) 

На подручју града Дервента постоје саобраћајнице вишег реда, јер ободом територије града пролази аутопут A2 (9. јануар) 
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у дужини од 13,938 километара. Нажалост, овај аутопут није 
директно повезан саобраћајницама нижег ранга са самим 

урбаним дијелом града, тако да, практично, град Дервента нема 
претјеране употребне вриједности од наведеног аутопута. 

 
Слика 3. Територија града Дервента са постојећом путном мрежом 

Мрежу постојећих друмских саобраћајница чини 90,825 
километaра саобраћајница које су у надлежности Републике 
Српске, од чега 13,938 km аутопутева, 55,278 km магистралних 
путева I реда, 10,979 km регионалних путева I реда, 10,630 km 
регионалних путева II реда, те 226,018 km локалних путева, 
305,562 km некатегорисаних путева и 100 улица укупне дужине 
58,153 km у надлежности града Дервента. Укупна дужина путне 
мреже на територији града Дервента је 680,558 километар. 

 

3. САОБРАЋАЈ У ДЕРВЕНТИ 
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Имајући у виду просторно географки положај града, 
најзаступљенији вид транспорта је друмски саобраћај, па је, 
сходно томе, најразвијенија инфраструктура друмског 
саобраћаја. 

Окосницу путне мреже града Дервента чине аутопут А2 
Бања Лука – Добој (аутопут 9. јануар), магистрални путни правац 
I реда МI-102 (стара ознака М-14.1) Србац - Дервента, 
магистрални путни правац I реда МI-103 (стара ознака М-14.1 и 
М-17.2) Брод - Дервента - Добој, и магистрални путни правац I 

реда МI-106 (стара ознака М-14.1 и М-16.1) Прњавор - Дервента 
у укупној дужини од 69,216 km.. 

Поред аутопута и магистралних путева, на територији града 
Дервента категоризовани су и регионални пут I реда RI-3104 
(стара ознака R472), као дио алернативног путног правца 
Дервента - Шешлије - Модрича, те регионални пут II реда RII-
3502 (стара ознака R482), као дио алернативног путног правца 
Дервента - Добој. 

Аутопут А2 Бања Лука - Добој протеже се смјером 
сјеверозапад-југоисток, а преко територије града Дервента 
прелази у дужини од 13,938 km, и то од насеља Појезна до 
насеља Мишинци. По техничко-експлоатационом елементима 
овај правац представља најквалитетнију саобраћајницу на 
територији града Дервента. Овај путни правац представља 
аутопутну комуникацију у пуном профилу, са две раздвојене 
коловозне, четири саобраћајне траке (по две саобраћајне траке 
на коловозној траци), и две зауставне траке (по једној зауставној 
траци на коловозној траци) и са свим укрштањима са путевима 
нижег ранга у два нивоа. Нажалост, ова саобраћајница није 
директно повезана саобраћајницама нижег ранга са 
административним сједиштем града Дервента (Слика 4). 

 

Слика 4. Положај и правац пружања аутопута А2, Бања Лука - Добој 

 

 

Магистрални пут I реда МI-102 (стара ознака М-14.1) протеже 
се смјером сјеверозапад-југоисток, а преко територије града 

Дервента прелази у дужини од 16,131 km, и то од насеља 
Трстенци до града Дервента. По техничко-експлоатационим 
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елементима овај правац двосмјерну саобраћајницу са по једном 
саобраћајном траком у смјеру кретања. Одсјек овог путног 

правца улази у урбани дио подручја града Дервента у дужини од 
око 0,7 km (Слика 5). 

  

Слика 5. Положај и правац пружања магистралног пута I реда МI-102 

Магистрални пут I реда МI-103 (стара ознака М-14.1 и М-17.2) 
протеже се смјером сјевер-југ, а преко територије града 
Дервента прелази у дужини од 25,329 km, и то од насеља Лужани 
Босански до насеља Брезици. По техничко-експлоатационом 
елементима овај правац представља најквалитетнију 

саобраћајницу на територији града Дервента. Овај путни правац 
пролази дужином од 3,745 km кроз урбани дио подручја града 
Дервента. 

  

Слика 6. Положај и правац пружања магистралног пута I реда МI-103 

 

Магистрални пут I реда МI-106 (стара ознака М-16.1 и М-14.1) 
протеже се смјером запад-исток, а преко територије града 
Дервента прелази у дужини од 13,819 km, и то од насеља 

Тромеђа до градског подручја Дервенте. Овај путни правац 
пролази дужином од 3,958 km кроз урбани дио подручја града 
Дервента. 



7 

24.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 25 

 

 

Слика 7. Положај и правац пружања магистралног пута I реда МI-106 

Магистрални путеви на подручју територије града Дервента 
су саобраћајнице са релативно повољним геометријским 
елементима, што се посебно односи на магистрални пут I реда 
MI-103, у потпуности покривени асфалтним коловозним 
застором. 

Од регионалних путева I реда кроз подручје града пролази 

само путни правац RI-3104 (стара ознака R472), као дио путног 
правца Поље - Подновље. Овај путни правац је посебно значајан 
са саобраћајног аспекта, имајући у виду да скраћује пут од 
Дервенте према Модричи за 12,43 километара. 

   

Слика 8. Положај и правац пружања регионалних путева I реда RI-3104 

Од регионалних путева II реда кроз подручје града пролази 
путни правац RII-3502 (стара ознака R482), као дио 
алернативног путног правца Дервента - Добој. Обзиром на 
стање наведеног путног правца и измјерено саобраћајно 
оптерећење, евидентно је да исти служи углавном локалном  

саобраћају, за повезивање насеља која се уз исти протежу, са 
већим урбаним срединама и градским сједиштима Дервента и 
Добој. 

Слика 9. Положај и правац пружања регионалног пута II реда RII-3502

Регионални путеви на подручју територије града Дервента су 
саобраћајнице са углавном неповољним геометријским 

елементима, посебно из разлога што исти служе као сабирне 
саобраћајнице магистралним путевима кроз тешко проходно 
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брдовито подручје. Регионални путеви су углавном изведени са 
асфалтним коловозним застором, али одређени, веома мали  
дио је макадамски (дио регионалног пута другог реда број RII-
3502). Посебан проблем на путевима ове категорије јесте 
недостатак адекватне саобраћајне сигнализације и пасивних 
елемената заштите учесника у саобраћају. 

Када су у питању локални и некатегоризовани путеви, 
њихова укупна дужина на подручју града износи 531,58 km, од 
чега 226,018 km локалних путева и 305,562 km некатегорисаних 
путева. 

Категоризованих локалних путних праваца има 37, а 
некатегорисаних путева 142. 

Заједничке карактеристике за локалне и некатегоризоване 
путеве су сљедеће: 

  већина путних праваца је лоцирана у брдско-планинском 
дијелу па су и геометријски елементи путева лимитирани; 

  већина путних праваца је лоцирана у брдско-планинском 
дијелу што отежава њихово одржавање, посебно у зимском 
периоду; 

  квалитет коловоза на макадамским путевима је 
неуједначен због утицаја атмосферских падавина, понегдје 
фреквентног саобраћаја, али и неадекватне експлоатације 
путева; 

  велики број путних праваца немају никакву или имају 
непотпуну саобраћајну сигнализацију. 

Основну уличну мрежу чине углавном дијелови 
магистралних, регионалних и локалних путева који се радијално 
улијевају у градски систем саобраћајница. 

 
3.2. САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА 

За потребе израде Стратегије безбједности саобраћаја 
прикупљени су подаци о броју регистрованих возила на 
територији Републике Српске, а посебно града Дервента. 

На путевима Републике Српске се, током 2019 године, 
кретало најмање 411.439 возила различитих категорија возила 
регистрованих на територији Републике Српске. Од тога броја 
10.607 или 2,58% је регистровано на подручју града Дервента. 

Током 2020. године регистровано је нешто више возила 
(420.335) у Републици Српској, а релативан однос броја возила 
регистрованих у граду Дервента је остао на приближно истом 
нивоу (2,56%). 

Број регистрованих возила на подручју града Дервента од 
2009. године биљежи константан раст, по стопама од 1 до 9% на 
годишњем нивоу. Такав развој догађаја засигурно гарантује и 
повећање саобраћајног оптерећења на путевима на територији 
града. 

 

Слика 10. Број регистрованих возила на територији града Дервента у периоду од 2007. до 2020. године 

Када је у питању структура регистрованих возила преко 81% 
се односи на путничка возила, око 2% на мопеде, мотоцикле и 
четвреоцикле, око 0,2% на аутобусе, око 13% на теретна возила 
са прикључним возилима, и око 3,5% на тракторе и радне 
машине. 

 
3.3. САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ 

Саобраћајно оптерећење је једна од мјера ризика у 
безбједности саобраћаја, и као таква величина, сигурно је да 
мора заузети мјесто у документу као што је стратегија 
безбједности саобраћаја одређеног подручја. 

Суштина саобраћаја као појаве јесте да је он нужно зло 
цивилизације. Без саобраћаја не би било живота, а саобраћај 
као појава, поред свих позитивних ствари, за собом повлачи и 
одређене негативности. Колико ће негативности превладати све 
позитивне стране саобраћаја зависи од нас самих, јер се људски 
фактор налази у коријену свега. Посебно зависи и од чињенице 
која ћемо саобраћајна средства користити, колико често и на који 
начин. 

Посматрајући мјеста дешавања саобраћајних незгода може 
се закључити да сваки путни правац носи одређени степен 
ризика по учеснике у саобраћају. Лако је уочити да се на 
одређеним путним правцима незгоде по правилу уопште не 
дешавају, док се на неким саобраћајницама дешавају прилично 
често, а и када се десе обично су посљедице на њима 
страховите. Међутим, објективно се поставља питање да ли то 
значи да је ризичнији онај путни правац на којем се незгоде 
дешавају од оног путног правца на којем незгода уопште нема? 

Одговор на ово питање је веома једноставан, али опет 
прилично комплексан. Саобраћајница је ризична колико и 
саобраћај који се одвија на њој. Практично то значи да 

саобраћајно оптерећење, детерминише ниво ризика на 
одређеном путном правцу. Једноставно није исто да ли неком 
саобраћајницом прође 100 или 10.000 возила да би се само и 
искључиво на основу апсолутног броја саобраћајних незгода или 
њихових посљедица закључило какав ризик учесник у 
саобраћају може очекивати на одређеном мјесту. 

Оно што је проблематично када је у питању саобраћајно 
оптерећење како измјерити реалан степен експлоатације 
саобраћајнице, посебно оних саобраћајница на којима је приступ 
неограничен, дакле на којима имате веома много неправилно 
распоређених прикључних тачака. Такав један подухват је 
немогућа мисија, и свакако је процес који је подложан одређеним 
апроксимацијама, што је непобитно и случај када је у питању 
град Дервента. 

Свеобухватни доступни и систематизовани подаци о 
саобраћајном оптерећењу на територији града Дервента не 
постоје, па је сасвим очекивано констатовати да је степен 
динамичког ризика по учеснике у саобраћају немогуће утврдити. 
На жалост град Дервента не врши систематско прикупљање 
таквих података. 

Ипак, постоје одређени извори који нам могу дати назнаке о 
приближној величини саобраћајног оптерећења којег је могуће 
лако прерачунати у апроксимирану величину динамичког ризика, 
довољног за стварање опште представе о ризичним 
саобраћајницама. Један од значајнијих извора ових 
информација јесу други управљачи путева чији се путни правци 
пружају кроз територију града Дервента. У постојећем стању, 
ради се о ЈП ''Путеви Републике Српске'' д.о.о. Бања Лука, који, 
са одређеним временским отклоном, издају публикације о 
измјереном саобраћајном оптерећењу на магистралним и 
регионалним путевима Републике Српске. 

Посљедњи доступни подаци о саобраћајном оптерећењу  
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на магистралним и региоанлним саобраћајницама је оно из 2016. 
године. Важно је напоменути да на једној локацији на територији 
града постоји аутоматски бројач возила док се на осталим 
дионицама саобраћајно оптерећење одређује експандираним 
ручним бројањем. 

Према истом, магистрални пут I реда MI-102, спада у ред 
оптерећенијих путних праваца на територији града. Саобраћајно 

оптерећење на њему је умјерено, уз прилично висок проценат 
комерцијалних возила који се крећу овим путним правцем. 
Евидентан је пораст саобраћајног оптерећења који је праћен 
порастом степена моторизације на територији града. 

 

 

Слика 11. Саобраћајно оптерећење на магистралном путу I реда MI-102, у периоду од 2012. до 2016. године 

На магистралном пут I реда број MI-103 је евидентирано 
највеће оптерећење на територији града. Саобраћајно 
оптерећење на њему је умјерено до јако, такође уз прилично 
висок проценат комерцијалних возила који се крећу овим путним 

правцем. Треба напоменути да се овим путем повезује 
централни дијелови државе са Западном Европом преко 
изузетно фреквентног међунаордног граничног прелаза Брод. 

 
Слика 12. Саобраћајно оптерећење на магистралном путу I реда MI-103, у периоду од 2012. до 2016. године 

Када је у питању магистрални пут I реда број MI-106, 
евидентирано је умјерено до јако саобраћајно оптерећење. Као 
и на другим магистралним путевима на територији града 
Дервента, очигледан је пораст саобраћајног оптерећења који 

кореспондира са порастом степена моторизације на територији 
града. 

 

 
Слика 13. Саобраћајно оптерећење на магистралном путу I реда MI-106, у периоду од 2012. до 2016. године 

Што се тиче регионалног пута I реда број RI-3104, 
саобраћајно оптерећење је слабо до умјерено, превасходно из 
разлога нешто лошијег стања путног правца и оштријих 

геометријских елемената (прије свега се мисли на ширину 
коловоза и оштрије кривине). 

 
Слика 14. Саобраћајно оптерећење на регионалном путу I реда RI-3104 у периоду од 2012. до 2016. године 

Што се тиче регионалног пута II реда број RII-3502, 
саобраћајно оптерећење је слабо до умјерено, превасходно из 
разлога лошијег стања путног правца (потрошен асфалтни 
коловозни застор, а негдје и макадамски коловозни застор, нема 

саобраћајне сигнализације) и оштријих геометријских елемената 
(ширина коловоза и оштрије хоризонталне кривине). 

 
Слика 15. Саобраћајно оптерећење на регионалном путу II реда RII-3502 у периоду од 2012. до 2016. године 

Посматрано дијаграмом, саобраћајна слика изгледа овако: 

 

 

 

 



10 

24.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 25 

 

 

Слика 16. Саобраћајно оптерећење на путевима шире дервентске регије у 2016. години 

 

4. БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
4.1. АПСОЛУТНИ И РЕЛАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Традиционално, безбједност саобраћаја се исказује кроз 
апсолутне и релативне показатеље, изражене углавном кроз 
број саобраћајних незгода или број настрадалих у саобраћајним 
незгодама (апсолутни показатељи), доведене у однос са 
одређеним општим мјерним јединицама (становништво, 
регистрована возила, транспортни рад) или специфичним 
јединицама (километри путева) погодним за лакшу компарацију 
између различитих администартивних, географских, друштвено-
политичких и других јединица. 

Упоредо са традиционалним приступом, у скорије вријеме је 
развијан и широј стручној јавности доступан и новији систем 
праћења стања безбједности саобраћаја. Ради се о 
индикаторима безбједности саобраћаја, који су, на територији 
града Дервента обрађени и чине саставни дио ове Стратегије. 

Наиме, консултант је мишљења да адекватна и одмјерена 
Стратегија било какве тематике и у било којој форми, мора 
заснивати на адекватној оцјени стања и идентификацији 
проблема у цјелокупном систему, али и у дијеловима система 
понаособ. Другим ријечима, ради утврђивања постојећег стања 
неопходно је извршити добру и свеобухватну анализу система, 
са посебном пажњом на таргетирање проблема у систему и 
дијеловима система који чине безбједност саобраћаја. 

 
4.1.1. Саобраћајне незгоде на територији града 
Дервента 

Имајући у виду значај документа каква је Стратегија 
одређене области, а поготово области која је друштвено 
осјетљива као што то безбједност друмског саобраћаја и јесте, 
Консултант се одлучио да, као први и иницијални корак изврши 

прикупљање података о стању система, између осталог како би 
сагледао стање система који је предмет Стратегије, али и 
сагледао могуће недостатке у подсистему прикупљања 
података. 

На наредним страницама су апсолутни показатељи стања 
безбједности саобраћаја мјерени кроз апсолутни број 
саобраћајних незгода на територији града Дервента, добијени 
намјенски у сврху израде Стратегије безбједности саобраћаја, 
достављени од стране Агенције за безбједност саобраћаја 
Републике Српске. 

С тим у вези, консултант жели нагласити да постоје 
одређена неслагања у подацима, која у суштини нису значајна, 
али и даље говоре о слабостима унутар самог система, посебно 
у домену прикупљања података. Консултант још једном 
наглашава важност система прикупљања података прије свега 
ради добијања адекватније анализе а потом и развијања цијелог 
сета адекватнијих и релевантнијих мјера одговора система. У 
што скоријем могућем периоду неопходно је покренути 
активности и иницирати измјене овог сегмента система, како на 
нивоу града тако и на вишим нивоима власти. 

У наредној табели приказан је број саобраћајних незгода са 
посљедицама по лица у 2016. години на територији Дервенте. 
На слици 18. приказана је просторна дистрибуција саобраћајних 
незгода на територији Дервенте у 2016. години. Као што можемо 
видјети саобраћајне незгоде са погинулим лицима десиле су се 
на магистралним путевима. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2016. години на територији Дервенте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СН са погинулим лицима 7 

СН са тешко повријеђеним лицима 18 

СН са лакше повријеђеним лицима 39 

СН са материјалном штетом 109 

УКУПНО 173 
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Слика 17. Расподјела саобраћајних незгoда на територији града Дервента за 2016. годину 

 

 

Слика 18. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2016. години (црвено – СН са погинулим 
лицима; зелено – СН са тешко повријеђеним лицима; жуто – СН са лакше повријеђеним лицима) 

 

У табели 2 приказан је број саобраћајних незгода са 
посљедицама по лица у 2017. години на територији Дервенте, 
док је на слици 20. приказана просторна дистрибуција 
саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2017. години. 
Као што можемо видјети две саобраћајне незгоде са погинулим 

лицима десиле су се на магистралним путевима, а једна на 
локалном путу. 

 

 

 

 

Табела 2. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2017. години на територији Дервенте

 

СН са погинулим лицима 3 

СН са тешко повријеђеним лицима 12 

СН са лакше повријеђеним лицима 37 

СН са материјалном штетом 119 

УКУПНО 171 

 

 

7
18

39

109

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2016. години

СН са погинулим лицима СН са тешко повријеђеним лицима

СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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Слика 19. Расподјела саобраћајних незгoда на територији града Дервента за 2017. годину 

 

 

 
 

Слика 20. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2017. години (црвено – СН са погинулим 
лицима; зелено – СН са тешко повријеђеним лицима; жуто – СН са лакше повријеђеним лицима) 

 

У наредној табели приказан је број саобраћајних незгода са 
посљедицама по лица у 2018. години на територији Дервенте, 
док је на слици 22. приказана просторна дистрибуција 
саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2018. години.    

Као што можемо видјети две саобраћајне незгоде са погинулим 
лицима десиле су се на магистралним путевима, а једна на 
локалном путу. 

 

 

Табела 3. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2018. години на територији Дервенте 

 

СН са погинулим лицима 3 

СН са тешко повријеђеним лицима 13 

СН са лакше повријеђеним лицима 39 

СН са материјалном штетом 84 

УКУПНО 139 

 

 

3 12

37

119

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2017. години

СН са погинулим лицима СН са тешко повријеђеним лицима

СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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Слика 21. Расподјела саобраћајних незгoда на територији града Дервента за 2018. годину 

 

 

 
Слика 22. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2018. години (црвено – СН са погинулим 

лицима; зелено – СН са тешко повријеђеним лицима; жуто – СН са лакше повријеђеним лицима) 

 

У доњој табели приказан је број саобраћајних незгода са 
посљедицама по лица у 2019. години на територији Дервенте, 
док је на слици 24. приказана просторна дистрибуција 
саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2019. години. 

Као што можемо видјети саобраћајне незгоде са погинулим 
лицима десиле су се на магистралним путевима. 

 

 

 

Табела 4. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2019. години на територији Дервенте 

СН са погинулим лицима 3 

СН са тешко повријеђеним лицима 19 

СН са лакше повријеђеним лицима 26 

СН са материјалном штетом 88 

УКУПНО 136 

 

3
13

39

84

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2018. години

СН са погинулим лицима СН са тешко повријеђеним лицима

СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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Слика 23. Расподјела саобраћајних незгoда на територији града Дервента за 2019. годину 

 

 

 
Слика 24. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији Дервенте у 2019. години (црвено – СН са погинулим 

лицима; зелено – СН са тешко повријеђеним лицима; жуто – СН са лакше повријеђеним лицима) 

 

У табели 5. je приказан укупан број саобраћајних незгода са 
посљедицама по лица, за период 2016 – 2019. година на 
територији града Дервента, док је на слици 26. приказана 
просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији 

Дервенте у периоду од 2016. до 2019. године. Као што можемо 
видјети највећи број саобраћајних незгода са погинулим лицима 
се догодио на магистралним путевима

. 

 

Табела 5. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица за период од 2016. до 2019. године на територији Дервенте 

СН са погинулим лицима 16 

СН са тешко повријеђеним лицима 62 

СН са лакше повријеђеним лицима 141 

СН са материјалном штетом 400 

УКУПНО 619 

 

 

 

3
19

26

88

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у 2019. години

СН са погинулим лицима СН са тешко повријеђеним лицима

СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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Слика 25. Расподјела саобраћајних незгoда на територији града Дервента у периоду од 2016. до 2019. године 

 

 

 
Слика 26. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода на територији Дервенте у периоду од 2016. до 2019. године (црвено – 

СН са погинулим лицима; зелено – СН са тешко повријеђеним лицима; жуто – СН са лакше повријеђеним лицима) 

 

 

 
Слика 27. Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица за период 2016 – 2019. година на територији Дервенте 

16
62

141

400

Саобраћајне незгоде са посљедицама по лица у периоду од 2016. до 
2019. године

СН са погинулим лицима СН са тешко повријеђеним лицима

СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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СН са лакше повријеђеним лицима СН са материјалном штетом
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У табели 6. је приказан број саобраћајних незгода по категорији пута, за посљедње 4 године, односно за период 2016 – 2019. 
година.

Табела 6. Број саобраћајних незгода по категорији пута за период од 2016. до 2019. године на територији Дервенте 

Категорија пута 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Магистрални 10 34 66 125 235 

Регионални 1 5 10 24 40 

Локални 3 6 22 39 70 

Улица у насељу 1 15 37 185 238 

Некатегорисани пут 1 0 3 3 7 

Остало 0 2 3 24 29 

УКУПНО 16 62 141 400 619 

 

На основу података из табеле 6. можемо видјети да се 
највећи број саобраћајних незгода, према категорији пута, 

догодио на улицама у насељу и магистралним путевима, и то 
238, односно 235 незгода.

 

 
Слика 28. Расподјела саобраћајних незгода по категорији пута у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 

У наредној табели приказан је број саобраћајних незгода по данима, за посљедње 4 године, односно за период 2016. – 2019. 
година.

Табела 7. Број саобраћајних незгода по данима за период од 2016. до 2019. година на територији Дервенте 

 

Дан у недјељи 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са 
материјалном 

штетом 
УКУПНО 

Понедјељак 3 8 22 62 95 

Уторак 0 11 16 52 79 

Сриједа 1 9 8 53 71 

Четвртак 0 9 26 52 87 

Петак 5 8 25 63 101 

Субота 6 4 20 59 89 

Недјеља 1 13 24 59 97 

УКУПНО 16 62 141 400 619 

 

Посматрајући табелу 7. можемо видјети да се највећи број саобраћајних незгода, по данима, догодио у петак, и то 101 незгода.
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Број саобраћајних незгода по категорији пута (01.01.2016. - 31.12.2019.)

Са погинулим лицима Са тешко повријеђеним лицима

Са лакше повријеђеним лицима Са материјалном штетом



 

 

 
Слика 29. Расподјела саобраћајних незгода по данима у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 

У табели 8. биће приказан број саобраћајних незгода по часу незгоде, за посљедње 4 године, односно за период 2016 – 2019. 
година. 

Табела 8. Број саобраћајних незгода по часу незгоде за период од 2016. до 2019. године на територији Дервенте 

Час незгоде 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

0 до 2 3 4 10 18 35 

2 до 4  2 7 19 28 

4 до 6  1 5 6 12 

6 до 8  1 12 25 38 

8 до 10 1 6 11 45 63 

10 до 12 2 9 25 41 77 

12 до 14 1 9 15 63 88 

14 до 16 2 9 9 62 82 

16 до 18 2 5 13 32 52 

18 до 20 1 10 15 36 62 

20 до 22 3 4 12 30 49 

22 до 24 1 2 7 23 33 

УКУПНО 16 62 141 400 619 

 

На основу података из табеле 8. можемо видјети да се највећи број саобраћајних незгода, по часу незгоде, догодио у периоду од 
12 до 14 часова, и то 88 незгода. 

 
Слика 30. Расподјела саобраћајних незгода по часовима у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 

У наредној табели приказан је број саобраћајних незгода по грешкама возача и пјешака, за посљедње 4 године, односно за 
период од 2016. до 2019. године. 
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Табела 9. Број саобраћајних незгода по грешкама возача и пјешака за период од 2016. до 2019. године у Дервенти 

 

Грешке возача и пјешака 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Брзина неприлагођена 

условима 
4 14 19 43 80 

Фактор пута   1 5 6 

Мијењање саобраћајне 

траке 
  1 4 5 

Мимоилажење  1 4 10 15 

Непрописна брзина 

кретања 
1 4 11 16 32 

Непрописно кретање 

пјешака 
  1  1 

Обилажење  1 1 4 6 

Одстојање  1 14 47 62 

Полукружно окретање    2 2 

Претицање 1 6 14 26 47 

Првенство пролаза  4 17 44 65 

Скретање  3 4 20 27 

Страна кретања 8 19 37 72 136 

Техничка неисправност 

возила 
  1 1 2 

Управљање под 

дејеством алкохола 

преко 1,5 g/kg 

 1 1 1 3 

Вожња уназад  1 2 31 34 

Радње возилом у 
саобраћају 

1 4 9 59 73 

Остало 1 3 4 15 23 

УКУПНО 16 62 141 400 619 

 

Посматрајући табелу 9. можемо видјети да је највећи број саобраћајних незгода, по грешкама возача и пјешака, забиљежен код 
стране кретања, и то 136 незгода.

 

 
Слика 31. Расподјела саобраћајних незгода по грешкама возача и пјешака у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 

У табели 10. биће приказан број саобраћајних незгода по временским приликама, за посљедње 4 године, односно за период 
2016. – 2019. година. 
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Табела 10. Број саобраћајних незгода по временским приликама за период од 2016. до 2019. године у Дервенти 

 

Временске прилике 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Облачно 3 6 29 67 105 

Снијег   3 21 24 

Почетак падања кише    2 2 

Киша 4 19 23 75 121 

Ведро 7 27 57 143 234 

Сунчано 2 9 24 82 117 

УКУПНО 16 61 136 390 603 

На основу података из табеле 10. можемо видјети да се највећи број саобраћајних незгода, по временским приликама, догодио 
по ведром времену, и то 234 незгоде.

 

 
Слика 32. Расподјела саобраћајних незгода по временским приликама у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 

У табели 11. биће приказан број саобраћајних незгода по недостацима околине, за посљедње 4 године, односно за период 2016. 
– 2019. година. 

  
Табела 11. Расподјела страдалих учесника у саобраћајним незгодама по недостацима околине за период од 2016. до 2019. 

године на територији Дервенте 

Недостаци околине 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Слаба освјетљеност 

путева 
- - - 1 1 

Постављене чврсте 

препреке на путном 

појасу 

- - - - - 

Слаба прегледност 

путева - превоји и 

кривине 

- - 1 - 1 

Нема недостатака 16 62 135 389 602 

Смањен угао 

прегледности 
- - - - - 

УКУПНО 16 62 136 390 604 

На основу података из табеле 11. можемо видјети да није било евидентираних недостатака околине код највећег броја 
саобраћајних незгода, и то код 602 незгоде. 
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Слика 33. Расподјела страдалих учесника у саобраћајним незгодама по недостацима околине у Дервенти у периоду од 2016. до 

2019. године

У наредној табели приказан је број настрадалих лица у саобраћајним незгодама по недостацима пута, за посљедње 4 године, 
односно за период 2016. – 2019. година. 

Табела 12. Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама по недостацима пута за период од 2016. до 2019. године на 
територији Дервенте 

Недостаци пута 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Оштећење коловоза    1 1 

Необиљежени радови 

на путу 
     

Елементарне непогоде      

Наноси и одрони на 
коловозу 

  1  1 

Неисправност или 
недостаци саобраћајне 
сигнализације и опреме 
пута 

   1 1 

Нема недостатака 16 62 138 388 604 

УКУПНО 16 62 139 390 607 

 

На основу података из табеле 12. можемо видјети да није било евидентираних недостатака пута код највећег броја настрадалих 
лица у саобраћајним незгодама.

 
Слика 34. Расподјела страдалих учесника у саобраћајним незгодама по недостацима пута у Дервенти у периоду од 2016. до 

2019. године 
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У табели 13. биће приказан број саобраћајних незгода по врсти коловоза, за посљедње 4 године, односно за период 2016. – 2019. 
година. 

 

Табела 13. Број саобраћајних незгода по врсти коловоза за период 01.01.2016. - 31.12.2019. година на територији Дервенте 

Врста коловоза 
Са погинулим 

лицима 

Са тешко 
повријеђеним 

лицима 

Са лакше 
повријеђеним 

лицима 

Са материјалном 
штетом 

УКУПНО 

Коцка      

Бетон      

Земљани    2 2 

Макадам 1  2 7 10 

Асфалт 15 62 138 386 601 

УКУПНО 16 62 140 395 613 

 

На основу података из табеле 13. можемо видјети да се највећи број саобраћајних незгода, према врсти коловоза, догодио на 
асфалтном коловозном застору, и то 601 незгода. 

 
 

Слика 35. Расподјела саобраћајних незгода по врсти коловоза у Дервенти у периоду од 2016. до 2019. године 

 
4.1.2.Релативни показатељи безбједности саобраћаја 

на територији града Дервента 

Имајући у виду све горе наведено, лако је закључити да се 
основни релативни показатељи безбједности саобраћаја на 
територији града Дервента за 2019. годину крећу у сљeдећим 
оквирима: 

 0,071 саобраћајних незгода са посљедицама по лица по 
километру пута, од чега: 

o  0,004 саобраћајна незгода са смртним исходом по 
километру пута; 

o  0,028 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру пута; 

o  0,038 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру пута; 

 0,30 саобраћајних незгода са посљедицама по лица по 
километру државног (аутопут, магистрални и регионални 
путеви) пута, од чега: 

o 0,02 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру државног (аутопут, магистрални и 
регионални путеви)  пута, од чега; 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру аутопута; 

 0,02 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру магистралног пута I реда, од чега: 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру магистралног пута I реда број MI-102; 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру магистралног пута I реда број MI-103; 

 0,07 саобраћајних незгода са смртним исходом по 

километру магистралног пута I реда број MI-106; 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру регионалног пута I ред број RI-3104; 

 0,09 саобраћајних незгода са смртним исходом по 
километру регионалног пута II реда број RII-3502; 

o 0,14 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру државног (аутопут, 
магистрални и регионални путеви) путa, од чега: 

 0,07 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру аутопута; 

 0,14 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда, 
од чега: 

 0,00 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-102; 

 0,20 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-103; 

 0,22 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-106; 

 0,18 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру регионалног пута I ред број 
RI-3104; 

 0,19 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама по километру регионалног пута II реда 
број RII-3502; 

o  0,13 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру државног (аутопут, 
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магистрални и регионални путеви) пута, од чега; 

 0,07 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру аутопута; 

 0,146 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда, 
од чега: 

 0,12 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-102; 

 0,16 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-103; 

 0,22 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру магистралног пута I реда 
број MI-106; 

 0,18 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру регионалног пута I ред број 
RI-3104; 

 0,19 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама по километру регионалног пута II реда 
број RII-3502; 

 98,53 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
100.000 становника, од чега: 

o  7,30 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
100.000 становника; 

o  47,44 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на 100.000 становника; 

o  43,79 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на 100.000 становника; 

 25,09 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
10.000 регистрованих возила, од чега: 

o  1,86 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
10.000 регистрованих возила; 

o 12,08 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на 10.000 регистрованих возила; 

o 11,15 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на 10.000 регистрованих возила; 

 0,21 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
магистралним путевима на 1.000.000 пређених возило 
километара, од чега: 

o 0,16 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
магистралним путевима I реда на 1.000.000 пређених 
возило километара, од чега: 

 0,01 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
магистралним путевима I реда на 1.000.000 пређених 
возило километара, од чега: 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
магистралном путу I реда број MI-102 на 
1.000.000 пређених возило километара; 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
магистралном путу I реда број MI-103 на 
1.000.000 пређених возило километара; 

 0,03 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
магистралном путу I реда број MI-106 на 
1.000.000 пређених возило километара; 

 0,07 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на магистралним путевима I реда на 
1.000.000 пређених возило километара, од чега: 

 0,00 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-
102 на 1.000.000 пређених возило километара; 

 0,09 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-
103 на 1.000.000 пређених возило километара; 

 0,09 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-
106 на 1.000.000 пређених возило километара; 

 0,08 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на магистралним путевима I реда на 
1.000.000 пређених возило километара, од чега; 

 0,08 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-
102 на 1.000.000 пређених возило километара; 

 0,07 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-
103 на 1.000.000 пређених возило километара; 

 0,09 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 
повредама на магистралном путу I реда број MI-106 
на 1.000.000 пређених возило километара; 

o  0,32 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
регионалном путу I реда број RI-3104 на 1.000.000 
пређених возило километара, од чега: 

 0,00 саобраћајних незгода са смртним исходом на 
регионалним путевима I реда на 1.000.000 пређених 
возило километара; 

 0,32 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на регионалним путевима I реда на 
1.000.000 пређених возило километара; 

 0,00 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 

повредама на регионалним путевима I реда на 

1.000.000 пређених возило километара; 

o  0,80 саобраћајних незгода са посљедицама по лица на 
регионалном путу II реда број RII-3502 на 1.000.000 
пређених возило километара, од чега: 
 0,16 саобраћајних незгода са смртним исходом на 

регионалним путевима II реда на 1.000.000 пређених 
возило километара; 

 0,32 саобраћајних незгода са тешким тјелесним 
повредама на регионалним путевима II реда на 
1.000.000 пређених возило километара; 

 0,32 саобраћајних незгода са лакшим тјелесним 

повредама на регионалним путевима II реда на 

1.000.000 пређених возило километара. 

 

Као што се може закључити овакви показатељи нам дају, не 
само квантитаивну, већ и квалитативну слику стања 
безбједности саобраћаја са посебним акцентом на 
идентификацију фокуса институција и стручњака, ради смањења 
броја настрадалих у саобраћају. 

За разлику од апсолутних показатеља, релативни 
показатељи нам могу дати одговор како нека територијална 
јединица ''стоји'' у систему безбједности саобраћаја у односу на 
другу територијалну јединицу, или који од два пута је ризичнији. 

На примјеру различитих магистралних путева I реда који 
пролазе територијом града Дервента, судећи по апсолутним 
показатељима, евидентно је да се највећи број незгода дешава 
на магистралном путу I реда број 103, поредећи га са другим 
магистралним путевима I реда (102 и 106). Међутим, узевши у 
обзир транспортни рад на магистралном путу I реда број 106, 
лако долазимо до закључка да ризик/вјероватноћа од 
саобраћајне незгоде на магистралном путу I реда број 106 већи 
од ризика/вјероватноће од саобраћајне незгоде на 
магистралном путу I реда број 103. 

 
4.2. ИНДИКАТОРИ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДЕРВЕНТА 

За анализу индикатора безбједности саобраћаја на 
територији града Дервента, који, по територијалној организацији 
Министарства унутрашњих послове Републике Српске припада 
Полицијској управи Добој, коришћени су подаци Агенције за 
безбједност саобраћаја Републике Српске из 2019. године 
(мјерење индикатора – прољеће 2019. године) који су преузети 
са сајта Агенције. 

У овој анализи упоређени су индикатори приказани на 
интернет презентацији Агенције за безбједност саобраћаја 
Републике Српске у форми у којој су исти и доступни. Веома је 
важно напоменути да, за разлику од Републике Србије, гдје 
постоје одређене анализе у смислу истраживања, мјерења и 
анализа индикатора безбједности саобраћаја на нивоима неких 
локалних заједница, за територију града Дервента не постоје 
валидни подаци, већ су ти подаци формирани на нивоу 
Полицијских управа Министрства унутрашњих послова 
Републике Српске, што је, за грађане града Дервента, у великој 
мјери и релевантно. 

 



23 

24.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 25 

 

4.2.1. Управљање безбједношћу саобраћаја 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, на основу података пописа становништва у БиХ и 
трендова броја становништва на територији града Дервента те 
броја погинулих у саобраћајним незгодама на територији града 
Дервента, изведе предложени индикатор на нивоу града. 

 

4.2.2. Безбједнији путеви 

 

Неопходно је напоменути да је битан предуслов 
успостављања одређених индикатора, када је у питању 
саобраћајна инфраструктура, успостављање адекватне базе 
података путева у надлежности града. Успостављањем базе 
инфраструктурних података, те апликацијом одговарајућих 
софтверских рјешења, ове активности добијају потпуно нову 
димензију, јер се посебно идентификација опасних мјеста врши 
лако и брзо. 

Још један битан предуслов јесте и успостављање система 
приступа и размјене података са Министарством унутрашњих 
послова Републике Српске ради аквизиције података о 
саобраћајним незгодама на територији града Дервента. 

Како се ради о инфраструктурним пројектима, Консултант 
сматра да ће успостављање система ових индикатора 
захтијевати много времена, труда, али и финансијских издатака. 

 

4.2.2.1. Број санираних опасних мјеста 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, уз успостављање база података путева и саобраћајних 
незгода те планирање буџетских ставки намијењених изради 
пројеката санације опасних мјеста и извођења радова санације 
опасних мјеста, изведе предложени индикатор на нивоу града. 

 

4.2.2.2. Број третираних опасних дионица 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, уз успостављање база података путева и саобраћајних 
незгода те планирање буџетских ставки намијењених изради 
пројеката санације опасних мјеста и извођења радова санације 
опасних мјеста, изведе предложени индикатор на нивоу града. 

 

4.2.2.3. Рањиви учесници у саобраћају 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, на основу података о активностима заштите рањивих 
учесника у саобраћају на територији града Дервента, изведе 
предложени индикатор на нивоу града, али и уведу додатни 
индикатори намијењени овој групи учесника у саобраћају (стопа 
изграђених тротоара на путној мрежи града, стопа изграђених 
бициклистичких стаза на територији града и сл.). 

 

4.2.2.4. Безбједност зоне радова на путу 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, на основу података о радовима на путу на територији 
града Дервента, изведе предложени индикатор на нивоу града. 

Како би се ово омогућило неопходна је координисана 
активност са јавним и приватним предузећима (комунална 
предузећа, телекомуникациона предузећа и сл.) која дјелују на 
територији града а који често, у различитом обиму изводе 
радове на путној мрежи или на инсталацијама које се налазе на 
путној мрежи. 

 

4.2.3. Безбједнија возила 

 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, на основу планских и заједничких активности са Ауто-
мото друштвом Дервента, у циљаним и брижљиво планираним 
акцијама изведе предложени индикатор на нивоу града. 

 

4.2.4. Безбједнији учесници у саобраћају 

 

Поред индикатора безбједности саобраћаја препоручених у 
документу ''Завршни извјештај о индикаторима безбједности 
саобраћаја'' израђеног у току пројекта ''Унапријеђење система 
управљања и стања безбједности саобраћаја'', Агенција за 
безбједност саобраћаја Републике Српске развила је и додатне 
индикаторе који се тичу сигурних учесника у саобраћају, као 
трећег стуба система. 

Ради се о индикаторима који се тичу употребе мобилног 
телефона током вожње, употребе кациге током вожње и 
употребе дневних свјетала током вожње. И ови додатни 
индикатори безбједности саобраћаја биће образложени у овом 
поглављу. 

 

4.2.4.1. Брзина као индикатор безбједности саобраћаја 

 

На слици 36. можемо видјети проценат прекорачења 
ограничења брзине за више од 10 km/h путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t (укупно) на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h 
једна од лошијих локална заједница у Републици Српској, поред 
ПУ Бијељина која дијели приближно сличан резултат (17,6%). 
Наиме, подаци говоре да је индикатор прекорачења ограничења 
брзине за више од 10 km/h (17,9%) што је далеко од позитивне 
вриједности. Поређења ради, ПУ Фоча је „најбоља“ по питању 
прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h (са 9,5%), 
затим иду ПУ Источно Сарајево (10,9%) и ПУ Зворник (14,6%) 
итд. Најлошији резултат по овом индикатору имају ПУ Требиње 
и ПУ Дервента (28,2%), затим ПУ Мркоњић град (26,1%) и ПУ 
Бања Лука (24,3%). 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати мањем 
прекорачењу ограничења брзине за више од 10 km/h. 

Табела 14. Класе индикатора безбједности саобраћаја „прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t (укупно)

 

Врло ниска вриједност ИБС < 5%  

Ниска вриједност 5% ≤ ИБС ≤ 10%  

Средња вриједност 10% ≤ ИБС ≤ 15%  

Висока вриједност 15% ≤ ИБС ≤ 20%  

Врло висока вриједност ИБС > 20%  
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Слика 36. Проценат прекорачења ограничења брзине за више од 10 km/h путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t 
(укупно) 

 

На слици 37. можемо видјети проценат прекорачења 
ограничења брзине путничких аутомобила и доставних возила 
до 3,5t (укупно) на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању прекорачења ограничења брзине једна од просјечних 
локална заједница у Републици Српској. Наиме, подаци говоре 
да је индикатор прекорачења ограничења брзине (41,2%) што је 
далеко од позитивне вриједности. Поређења ради, ПУ Источно 
Сарајево и ПУ Фоча су „најбоље“ по питању прекорачења 
ограничења брзине (са 29,1%), односно (34,6%). Најлошије 

Полицијске управе по овом индикатору су ПУ Бања Лука (68,6%), 
ПУ Дервента (64,9%), ПУ Требиње (62,5%) итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати мањем 
прекорачењу ограничења брзине. 

 

 

 

 

 

 

Табела 15. Класе индикатора безбједности саобраћаја „прекорачења ограничења брзине путничких аутомобила и доставних 
возила до 3,5t (укупно)“ 

Врло ниска вриједност ИБС < 5%  

Ниска вриједност 5% ≤ ИБС ≤ 10%  

Средња вриједност 10% ≤ ИБС ≤ 15%  

Висока вриједност 15% ≤ ИБС ≤ 20%  

Врло висока вриједност ИБС > 20%  
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Слика 37. Проценат прекорачења ограничења брзине путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t (укупно) 

 
4.2.4.3. Појас као индикатор безбједности саобраћаја 

 

На слици 38. можемо видјети проценат употребе сигурносног 
појаса возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t 
(укупно) на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе сигурносног појаса возача путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t просјечна локална 
заједница у Републици Српској (у поређењу са осталим), док је 
генерално стање у Републици Српској јако лоше. 

Наиме, подаци говоре да је индикатор употребе сигурносног 
појаса возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t 

(79,5%) што је далеко од позитивне вриједности. Поређења 
ради, ПУ Бања Лука је „најбоља“ по питању употребе 
сигурносних појаса возача путничких аутомобила и доставних 
возила до 3,5t (са 84,6%), затим иду ПУ Зворник (78,5%), ПУ 
Дервента (75%) итд. Такође, локалне заједнице које су најлошије 
по овом питању су ПУ Источно Сарајево (44,0%), ПУ Требиње 
(45,8%), итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати већој 
употреби сигурносних појаса возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t. 

 

 

Табела 16. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употреба сигурносних појаса возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t“ 

Врло ниска вриједност 95% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 90% ≤ ИБС ≤ 95%  

Средња вриједност 80% ≤ ИБС ≤ 90%  

Висока вриједност 70% ≤ ИБС ≤ 80%  

Врло висока вриједност ИБС < 70%  
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Слика 38. Проценат употребе сигурносног појаса возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t (укупно) 

 

На слици 39. можемо видјети проценат употребе заштитних 
система дјеце до 3 године старости (укупно) на подручју 
Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе заштитних система дјеце до 3 године 
старости једна од бољих локалних заједница у Републици 
Српској. Наиме, подаци говоре да је индикатор употребе 
заштитних система дјеце до 3 године старости (94,4%) што је 
приближно позитивној вриједности. Поређења ради, ПУ 
Мркоњић град је „најбољи“ по питању употребе заштитних 

система дјеце до 3 године старости (са 100,0%), затим иду ПУ 
Добој и ПУ Фоча са (94,4%), Зворник (83,7%) итд. Такође, 
локалне заједнице које су најлошије по овом питању су ПУ 
Дервента (66,3%), ПУ Требиње (75,0%), ПУ Бијељина (78,1%), 
итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој треба 
још да ради на превенцији а и репресији која ће резултовати 
већој употреби заштитних система дјеце до 3 године старости.

 
Табела 17. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употреба заштитних система дјеце до 3 године старости“ 

Врло ниска вриједност 95% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 90% ≤ ИБС ≤ 95%  

Средња вриједност 80% ≤ ИБС ≤ 90%  

Висока вриједност 70% ≤ ИБС ≤ 80%  

Врло висока вриједност ИБС < 70%  
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Слика 39. Проценат употребе заштитних система дјеце до 3 године старости (укупно) 

 

На слици 40. можемо видјети проценат употребе сигурносног 
појаса путника на задњем сједишту у путничким аутомобилима и 
доставним возилима до 3,5t (укупно) на подручју Републике 
Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе сигурносног појаса путника на задњем 
сједишту у путничким аутомобилима и доставним возилима до 
3,5t једна од бољих локалних заједница у Републици Српској (у 
поређењу са осталим), док је генерално стање у Републици 
Српској веома лоше. Наиме, подаци говоре да је индикатор 
употребе сигурносног појаса путника на задњем сједишту у 
путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t (32,5%) 

што је далеко од позитивне вриједности. Поређења ради, ПУ 
Фоча је „најбоља“ по питању употребе сигурносног појаса 
путника на задњем сједишту у путничким аутомобилима и 
доставним возилима до 3,5t (40,1%), затим иду ПУ Добој (32,5%), 
ПУ Бања Лука (24,0%) итд. Такође, локалне заједнице које су 
најлошије по овом питању су ПУ Бијељина (15,0%), ПУ Мркоњић 
град (17,6%), итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати већој 
употреби сигурносног појаса путника на задњем сједишту у 
путничким аутомобилима и доставним возилима до 3,5t.

 

Табела 18. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употреба сигурносног појаса путника на задњем сједишту у путничким 
аутомобилима и доставним возилима до 3,5t“ 

Врло ниска вриједност 95% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 90% ≤ ИБС ≤ 95%  

Средња вриједност 80% ≤ ИБС ≤ 90%  

Висока вриједност 70% ≤ ИБС ≤ 80%  

Врло висока вриједност ИБС < 70%  
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Слика 40. Проценат употребе сигурносног појаса путника на задњем сједишту у путничким аутомобилима и доставним 

возилима до 3,5t (укупно) 

 

На слици 41. можемо видјети проценат употребе сигурносног 
појаса сувозача путничких аутомобила и доставних возила до 
3,5t (укупно) на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе сигурносног појаса сувозача путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t просјечна локална 
заједница у Републици Српској, док је генерално стање у 
Републици Српској лоше. Наиме, подаци говоре да је индикатор 
употребе сигурносних појаса сувозача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t (83,8%). ПУ Бања Лука је „најбоља“ по 
питању употребе сигурносних појаса сувозача путничких 

аутомобила и доставних возила до 3,5t (88,2%), затим иду ПУ 
Зворник (85,8%), ПУ Добој (83,8%) итд. Такође, локалне 
заједнице које су најлошије по овом питању су ПУ Источно 
Сарајево (40,4%), ПУ Требиње (41,3%), ПУ Бијељина (55,9%), 
итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора још 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати већој 
употреби сигурносних појаса сувозача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t. 

 

Табела 19. Класе индикатора безбједности саобраћаја „сигурносних појаса сувозача путничких аутомобила и доставних возила 
до 3,5t“ 

Врло ниска вриједност 95% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 90% ≤ ИБС ≤ 95%  

Средња вриједност 80% ≤ ИБС ≤ 90%  

Висока вриједност 70% ≤ ИБС ≤ 80%  

Врло висока вриједност ИБС < 70%  
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Слика 41. Проценат употребе сигурносног појаса сувозача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t (укупно) 

 

4.2.4.4.Коришћење мобилног телефона као индикатор 
безбједности саобраћаја 

 

На слици 42. можемо видјети проценат употребе мобилних 
телефона у вожњи возача путничких аутомобила и доставних 
возила на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе мобилних телефона једна од лошијих 
локалних заједница у Републици Српској. Наиме, подаци говоре 

да је индикатор употребе мобилних телефона 3,3% што је 
далеко од позитивне вриједности. Поређења ради, ПУ Фоча је 
„најбоља“ по питању употребе мобилних телефона (са 1,2%), 
затим иду ПУ Требиње (2,2%), итд. Полицијске управе у којима 
је стање по питању употребе мобилних телефона „најлошије“ су 
ПУ Градишка (6,6%), ПУ Бијељина (6,4%), ПУ Дервента (6,2%), 
итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
више радити на превенцији а и репресији која ће резултовати 
мањој употреби мобилних телефона у току вожње. 

 

Табела 20. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и 
доставних возила“ 

Врло ниска вриједност ИБС < 1%  

Ниска вриједност 1% ≤ ИБС ≤ 2%  

Средња вриједност 2% ≤ ИБС ≤ 3%  

Висока вриједност 3% ≤ ИБС ≤ 4%  

Врло висока вриједност 4% ≤ ИБС  
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Слика 42. Проценат употребе мобилних телефона у вожњи возача путничких аутомобила и доставних возила 

 

4.2.4.5. Коришћење кациге као индикатор безбједности 
саобраћаја 

 

На слици 43. можемо видјети проценат употребе заштитне 
кациге код мотоциклиста и мопедиста (укупно) на подручју 
Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе заштитне кациге код мотоциклиста и 
мопедиста локална заједница у Републици Српској која је мало 
изнад просјека (у поређењу са осталим), док је генерално стање 

у Републици Српској лоше. Наиме, подаци говоре да је 
индикатор употребе заштитне кациге код мотоциклиста и 
мопедиста (90,0%). Поређења ради, ПУ Бијељина и ПУ Фоча су 
„најбоље“ по питању употребе заштитне кациге код 
мотоциклиста и мопедиста (са 100,0%). Такође, локалне 
заједнице које су најлошије по овом питању су ПУ Мркоњић град 
(43,8%), ПУ Источно Сарајево (69,1%), итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора 
радити на превенцији а и репресији која ће резултовати већој 
употреби заштитне кациге код мотоциклиста и мопедиста. 

 

Табела 21. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употреба заштитне кациге код мотоциклиста и мопедиста“ 

Врло ниска вриједност 95% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 90% ≤ ИБС ≤ 95%  

Средња вриједност 80% ≤ ИБС ≤ 90%  

Висока вриједност 70% ≤ ИБС ≤ 80%  

Врло висока вриједност ИБС < 70%  
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Слика 43. Проценат употребе заштитне кациге код мотоциклиста и мопедиста (укупно) 

 

4.2.4.6. Свјетла као индикатор безбједности саобраћаја 

 

На слици 44. можемо видјети проценат употребе дневних 
свјетала код возача путничких аутомобила и доставних возила 
до 3,5t (укупно) на подручју Републике Српске. 

Подаци који су исказани на слици нам говоре да је ПУ Добој 
по питању употребе дневних свјетала код возача путничких 
аутомобила и доставних возила до 3,5t просјечна локална 
заједница у Републици Српској. Наиме, подаци говоре да је 
индикатор употребе дневних свјетала код возача путничких 

аутомобила и доставних возила до 3,5t (97,8%). Поређења ради, 
ПУ Зворник је „најбоља“ по питању употребе дневних свјетала 
код возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t (са 
99,4%), затим иде ПУ Бања Лука (99,2%), итд. Такође, локалне 
заједнице које су најлошије по овом питању су ПУ Дервента 
(92,3%), ПУ Бијељина (96,4%), ПУ Фоча (96,5%), итд. 

Из ових података нам је јасно видљиво да ПУ Добој мора још 
радити на превенцији и репресији која ће резултовати већој 
употреби дневних свјетала код возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t. 

 

Табела 22. Класе индикатора безбједности саобраћаја „употреба дневних свјетала код возача путничких аутомобила и 
доставних возила до 3,5t“ 

Врло ниска вриједност 99% ≤ ИБС  

Ниска вриједност 98% ≤ ИБС ≤ 99%  

Средња вриједност 97% ≤ ИБС ≤ 98%  

Висока вриједност 96% ≤ ИБС ≤ 97%  

Врло висока вриједност ИБС < 96%  
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Слика 44. Проценат употребе дневних свјетала код возача путничких аутомобила и доставних возила до 3,5t (укупно) 

 
4.2.5. Медицинско збрињавање након саобраћајне 
незгоде 

Као што смо навели, овај индикатор није успостављен на 
републичком али нити ни на једном локалном нивоу, тако ни на 
нивоу града Дервента. 

Консултант сматра да је могуће и изводиво да се у наредном 
периоду, успостави контакт са надлежним медицинским 
службама у граду, а прије свега са службом хитне помоћи, како 
би се утврдиле могућности и евентуалне опције развоја и 
успостављања предложених индикатора на нивоу града. 

 
4.3. СТАЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - 
ЗАКЉУЧАК 

Сагледавајући све прикупљене и приказане податке, 
Консултант сматра да је систем безбједности саобраћаја на 
територији града Дервента у фази почетне изградње. 

Институције од локалног значаја постоје, и то са јасним 
дјелокругом надлежности. Такође, и институције на вишим 
нивоима су присутне са својим оквиром дјеловања. Међутим, не 
постоји јасно дефинисан, одлучан и проактиван координатор 
активности, а процеси који се проводе у оквиру институција и 
између њих су спори, компликовани и некоординисани. 

Таква ситуација и доводи до стихијског дјеловања свих 
сегмената система о чему најбоље свједочи стална флуктуација 
броја саобраћајних незгода, и то у свим категоријама 
саобраћајних незгода, било да се ради о оним са смртним 
исходом или са материјалном штетом. Посљедица је то система 
у којем нико није одређен да каже гдје ће се вршити фокусирање 
ресурса система како би се број саобраћајних незгода смањио, 
поготово онај везан за теже посљедице. У таквим околностима, 
сви кључни субјекти углавном се баве посљедицама, али ријетко 
и узроцима. 

Неопходно је нагласити важност добре и адекватне 
информационе основе која, нажалост, није успостављена на 
територији града Дервента. Притом је битно разликовати 
питање постојања података, већ њихове шире употребе и 
адекватне анализе. Уз релативно мала средства локална 

заједница може и мора приступити развоју интегрисане базе 
свих података од значаја за безбједност саобраћаја, којом би се 
обогатио постојећи фонд података уз коришћење савремених 
технологија, превасходно базираних на GIS платформама, ради 
просторне диверзификације саобраћајних незгода. 

Број страдалих учесника у саобраћајним незгодама на 
територији града Дервента је велики, и по апсолутним и 
релативним показатељима. Нажалост, у посљедње вријеме 
свједоци смо чак и благог повећања броја оних незгода са тежим 
посљедицама (смртни исход и тешке тјелесне повреде).  

Највећи број саобраћајних незгода се деси на 
саобраћајницама вишег реда, дакле оним који су у надлежности 
републичких органа. Међутим, неопходно је нагласити да је и 
саобраћајно оптерећење на тим саобраћајницама неупоредиво 
веће од претпостављеног саобраћајног оптерећења на мрежи 
саобраћајница у надлежности локалне заједнице. Највећи број 
незгода са тежим посљедицама деси се такође на магистралној 
путној мрежи, па је неопходно појачати активности и 
координацију са адекватним републичким институцијама. Поред 
тога, неопходно је нагласити да се број саобраћајних незгода 
који се десе на саобраћајницама у надлежности града Дервента 
незанемарљив. 

Што се тиче временске расподјеле саобраћајних незгода, 
највећи број незгода се догоди током петка, али, посматрајући 
саобраћајне незгоде са тежим посљедицама, највећи број њих 
се деси током недеље, што је посебно поражавајуће обзиром на 
снижено саобраћајно оптерећење током викенда. Даље је 
неопходно нагласити да се највећи број саобраћајних незгода са 
смртним исходом деси током суботе (6) и петка (5), што у 
укупном броју ове врсте незгода чини више од 68%, па и такву 
чињеницу треба искористити ради плланирања адекватних 
активности свих фактора система. 

Што се часовне расподјеле тиче, најактивнији период, када 
је у питању апсолутни број незгода је између 12 и 14 часова, када 
се, у суштини и дешава послијеподневни вршни период. 
Међутим, посматрајући расподјелу саобраћајних незгода по 
посљедицама, евидентно је да се највећи број таквих незгода 
дешава у различитим временским периодима, и то од 10 до 12, 
14 до 16 и 18 до 20 часова (11). Неопходно је нагласити да је 
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саобраћајно оптерећење у свим овим периодима специфично и 
различито, те је за утврђивање одређених законитости 
неопходно утврђивање детаљних услова одвијања саобраћаја. 
Претходно посебно из разлога што се и највећи број 
саобраћајних незгода са смртним исходом дешава у оквиру 
двочасовног интервала који је у потпуности различит од свих 
претходних, горе набројаних (од 20 до 22 часа су се догодиле 
три саобраћајне незгоде са погинулим лицима на мрежи путева 
у Дервенти). 

Када су у питању грешке учесника у саобраћају, расподјела 
је приказана табелом 9 и графиконом на слици 30. Из истих је 
видљиво да су одређене грешке заступљеније у односу на друге, 
али и исто тако да одређене грешке учеснике у саобраћају 
скупље коштају. С тим у вези видљиво је да су грешке попут 
''страна кретања'', ''радње возилом у саобраћају'', ''одстојање'', 
''неуступање првенства пролаза'', ''брзина неприлагођена 
условима вожње'' и ''вожња уназад'' грешке које су 
најзаступљеније, али и грешке које доносе теже посљедице 
саобраћајних незгода. 

И други занимљиви детаљи који нам могу дати неке 
интересантне перспективе на проблематику саобраћајних 
незгода на територији града Дервента представљене су у 
табелама 10 до 13 односно на графиконима на сликама од 31 до 

35. Из њих је видљив одређени однос на основу којих се могу 
извући одређени закључци. Међутим, исто тако је јасно да све 
приказане податке у одређеној мјери треба узети са приличном 
дозом опреза, што нам даје за право да закључимо да је могуће 
усавршити сам процес прикупљања података. 

Суштина анализе стања безбједности саобраћаја, која је 
умногоме увећала обим овог документа није само приказивање 
одређених података и покушај њихове анализе, него указивање 
да је безбједност саобраћаја сложен проблем, који се не може 
приказати једнострано и једноставно. Надасве, суштина је да се 
јасно и недвосмислено укаже да ПРОБЛЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА ПОСТОЈИ И У ГРАДУ ДЕРВЕНТИ, и да треба 
подхитно приступити његовом рјешавању. 

А колики је то проблем навише свједочи слика број 45. на 
којој је представљен однос броја погинулих у саобраћајним 
незгодама и тзв ''дневног становништва'' (''дневно 
становништво'' је збир популације одређеног подручја и броја 
лица која свакодневно, из различитих разлога и мотива, долазе 
у посматрано подручје), при чему је број саобраћајних незгода 
са смртним исходом на 100.000 становника у граду Дервента 
7,30, што га смјешта у подручја са високим ризиком. 

 

Слика 45. Компаративни приказ саобраћајног ризика мјереног бројем погинулих на 100.000 ''дневних становника''  

 
Било како било, сви ови трагични догађаји, ма колико 

минорни били, а морамо признати да на територији града 
Дервента, узимајући у обзир све карактеристике подручја, нису 
нимало безначајни, доводе до неприхватљиво високог броја 
погинулих и тешко повријеђених учесника у саобраћају најчешће 

грађана града Дервента, а све заједно доводи до низа 
унесрећених и уништених живота, породица, заједница. 

Све то доводи до губитка несразмјерно економској моћи 
града.

4.4. ТРОШКОВИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА 

На основу истраживања које је спровео Економски инстиут у 
склопу рада „Трошкови саобраћајних незгода у Републици 
Српској“ („SweRoad” пројектни тим) примјеном бруто аутпут 
методе (метода људског капитала) израчунати су социјално-
економски губици који настају као посљедица саобраћајних 
незгода у Републици Српској. Примјеном ове методе 

израчунавају се сљедећи трошкови: трошкови администрације, 
здравственог збрињавања жртава, штета на имовини, 
изгубљена продуктивност погинулих и повријеђених, као и 
надокнада за претрпљену физичку и душевну бол и патњу. 

На основу овог истраживања дошло се до сљедећих 
трошкова за свако лице настрадало у саобраћајним незгодама у 
РС.

 

Табела 23. Приказ насталих губитака за саобраћајну незгоду према степену озбиљности у Републици Српској 

Посљедице Трошкови у КМ 

Саобраћајна незгода са 

погинулим лицем 
620.618,00 

Саобраћајна незгода са 

теже повријеђеним лицима 
66.683,00 

Саобраћајна незгода са 

лакше повријеђеним лицима 
6.221,00 

Саобраћајна незгода са 

материјалном штетом 
3.258,00 

На основу ових података извршен је прорачун губитака за сваку жртву саобраћајних незгода према степену озбиљности у 
граду Дервента. 

 

ДЕРВЕНТА - 7,30 пог/100.000 становника 
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Табела 24. Приказ насталих губитака за сваку саобраћајну незгоду са смртним исходом у граду Дервенти 

Број незгода са погинулим лицима 

Година Незгоде са погинулим лицима Трошкови 

2016. 7 4.344.326,00 

2017. 3 1.861.854,00 

2018. 3 1.861.854,00 

2019. 3 1.861.854,00 

УКУПНО 9.929.888,00 

 
 

Табела 25. Приказ насталих губитака за сваку саобраћајну незгоду са тешким тјелесним повредама у граду Дервенти 

Број незгода са тешко повријеђеним лицима 

Година 
Незгоде са тешко повријеђеним 

лицима 
Трошкови 

2016. 18 1.200.294,00 

2017. 12 800.196,00 

2018. 13 866.879,00 

2019. 19 1.266.977,00 

УКУПНО 4.134.346,00 

Табела 26. Приказ насталих губитака за сваку саобраћајну незгоду са лакшим тјелесним повредама у граду Дервента 

Број незгода са лакше повријеђеним лицима 

Година 
Незгоде са лакше повријеђеним 

лицима 
Трошкови 

2016. 39 242.619,00 

2017. 37 230.177,00 

2018. 39 242.619,00 

2019. 26 161.746,00 

УКУПНО 877.161,00 

Табела 27. Приказ насталих губитака за сваку саобраћајну незгоду са материјалном штетом у граду Дервента 

Број незгода са материјалном штетом 

Година Незгоде са материјалном штетом Трошкови 

2016. 109 355.122,00 

2017. 119 387.702,00 

2018. 84 273.672,00 

2019. 88 286.704,00 

УКУПНО 1.303.200,00 

 
На основу претходне четири табеле долази се до износа 

укупних трошкова саобраћајних незгода на територији града 
Дервента у исносу од 16.244.595,00 КМ. Имајући у виду да је 
анализом обухваћено 4 године, слиједи да је годишњи губитак  

4.061.148,75 КМ те су овакви губици у људским ресурсима и 
финансијским средствима неприхватљиви за ову локалну 
заједницу. 

 
5. ПРАВНИ, ПЛАНСКИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

Важећом Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске одређени су основни постулати дјеловања 
свих фактора како би се смањио губитак људско-материјалних 
ресурса Републике Српске. Консултант сматра да републичка и 

локалне стратегије морају бити у синергији како би се сви 
циљеви достигли, како на републичком, тако и на локалном 
нивоу. Провођење републичке омогућиће провођење локалне 
стратегије, и обрнуто. 

Стога је неопходно нагласити да се републичком стратегијом 
предвиђају визија, мисија и циљеви, кроз кључне правце 
дјеловања. 

 
5.1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ 

5.1.1. Визија 
 

"Саобраћај који омогућава квалитетан живот и одвијање 
осталих функција у РС, са што мање стреса и застоја у 
саобраћају, без погинулих и тешко повређених у саобраћају". 
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5.1.2. Мисија 
 

Покретање и јачање постојећих ресурса и изградња нових 
капацитета који ће, уз снажну политичку подршку и вођство, 
користећи системски приступ заснован на пет стубова Деценије 
акције УН, непрекидно радити у циљу смањивања ризика 
учешћа у саобраћају, а посебно радити у: 

Стуб 1: Управљање безбједношћу саобраћаја: 

Јачање капацитета институција и појединаца за рад у 
безбједности саобраћаја на путевима 

Стуб 2: Безбједнији путеви и кретање 

Унапријеђење безбједности путне мреже за добробит свих 
учесника у саобраћају, посебно оних најрањивијих: пјешака, 
бициклиста и мотоциклиста 

Стуб 3: Безбједнија возила 

Побољшавање безбједности свих возила 
унапријеђивањем постојећих процедура и усаглашавањем са 
релевантним свјетским стандардима и механизмима, с циљем 
бржег преузимања нових технологија које утичу на безбједност 

Стуб 4: Безбједнији учесници у саобраћају 

Развијање свеобухватних програма у циљу постизања 
бољег понашања учесника у саобраћају 

Стуб 5: Збрињавање након незгоде 

Промовисати унапређење здравственог и других система у 
циљу пружања адекватног ургентног збрињавања и дуготрајније 
рехабилитације жртава незгода областима система управљања 
безбједношћу саобраћаја, безбједнијих путева и кретања, 
безбједнијих возила, безбједнијих учесника у саобраћају и 
збрињавања након незгода.  

Имајући у виду све горе наведено неопходно је, кроз 
хијерархијски више визије и мисије дефинисати циљ који је 
за град Дервента могућ и остварив, те кључне правце и 
активности дјеловања којима ће се тако дефинисани 
циљеви остварити. 

 
5.1.3. Коначни циљеви 

 

Број погинулих лица на путевима на територији града 
Дервента у року од 10 година свести на нулу. 
Смањити број саобраћајних незгода са тешко страдалим 
лицима за 50% у односу на 2019. годину. 
 

5.1.4. Пролазни циљеви 

 

Наведени циљеви ће се постићи кроз:  
1.  повећавање употребе сигурносних појасева свих 

окупаната возила свих категорија (на 95% на предњим 
сједиштима и 90% на задњим сједиштима) и других система 
заштите (дјечијих сједишта и заштитних кацига),  

2.  управљање брзинама на урбаним и отвореним 
путевима и улицама (смањивање процента возила која 
прекорачују дозвољену брзину и просјечне вриједности 
прекорачења), 

3.  смањивање броја алкохолисаних возача у саобраћају, 
4.  унапређење безбједности путева. 
 
5.1.5.  Кључни правци 

 

Већина земаља чланица УН већ има или је у процесу 
усаглашавања властитих стратегија и акционих планова са 
Глобалним планом деценије акције УН. То захтјева јачање 
капацитета и спровођење интервентних и других активности у 
склопу сваког од 5 стубова, у приступу ''безбједног система''. 

Аспекти и сектори које је потребно уврстити у Стратегију 
безбједности саобраћаја града Дервента кроз наведене стубове 
УН-а и повезане оквирне активности, све у складу са 
надлежностима органа управе у Републици Српској на 
републичком и локалном нивоу, су: 

Стуб 1 : Управљање безбједношћу саобраћаја 
Управљање безбједношћу саобраћаја 

Саобраћајни прописи 

Прикупљање валидних и адекватних показатеља стања 
система 

Стратегије и Акциони планови 

Индикатори дјеловања и праћење 

Стуб 2 : Безбједнији путеви и кретања 

Планирање и пројектовање безбједних путева 
Превентивне активности на постојећим путевима (провјере 

безбједности) 
Активности на смањењу броја опасних мјеста и сл.  

Стуб 3: Безбједнија возила 

Технички прегледи возила 

Стуб 4: Безбједнији учесници у саобраћају 

Саобраћајно образовање и васпитање дјеце 

Оспособљавање кандидата за возаче и полагање возачких 
испита 

Кампање јавног информисања 

Активности саобраћајне полиције 

Стуб 5: Збрињавање након незгоде  

Служба медицинске хитне помоћи на мјесту саобраћајне 
незгоде 

Заједничка обука спасилаца, полиције и службе хитне 
медицинске помоћи 

Медицинско лијечење 

Рехабилитација лица која су повријеђена у саобраћајној 
незгоди 

Стратегија безбједности саобраћаја града Дервента по 
свему прати Стратегију безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске, па је иста и заснована на горе наведених 5 
стубова и даје детаљније информације о специфичним 
интервентним активностима и акцијама, као и изградњи 
потребних капацитета на локалном нивоу у циљу смањења броја 
настрадалих лица у складу са захтјевом, односно да би се увела 
најбоља међународна пракса. 

Неопходно је још једном нагласити да је овим документом 
приказано стање система безбједности саобраћаја у односу у 
којем је то било тренутно могуће, а ради општедруштвеног 
препознавања проблема безбједности саобраћаја у граду 
Дервента, те су, на основу свих прикупљених показатеља стања, 
рачунајући и идентификоване недостатке у систему али и 
параметрима стања, предложени основни циљеви и правци 
друштвеног дјеловања, ради достизања жељеног стања 
система. 

Дакле, у тексту који слиједи представљене су врсте 
активности које ће бити предузете у склопу различитих стубова 
као илустрација низа интервентних активности уврштених у 
Акциони план за безбједност саобраћаја на путевима. Оне ће 
бити спроведене у програму постепене изградње капацитета, у 
фазама све док вјештине и способности домаћих 
професионалаца и домаћа пракса у различитим аспектима 
безбједности саобраћаја на путевима не буду усклађени са 
најбољом међународном праксом у свим областима 

 
5.2. АКТИВНОСТИ У СКЛОПУ 5 СТУБОВА 

У оквиру специфичних надлежности, неопходно је да 
административна служба града Дервента, односно надлежна 
организациона јединица у оквиру административне службе 
града Дервента покрене сљедеће активности: 

Стуб 1: Управљање безбједношћу саобраћаја 

Управљање безбједношћу саобраћаја 

 Јачање улоге Савјета за безбједност саобраћаја града 
Дервента 

 Успостављање посебне организационе јединице за 
безбједност саобраћаја при административној служби града 
Дервента 

 Успостављање одрживих механизама финансирања 
на нивоу града, посебно предвиђене организационе јединице за 
безбједност саобраћаја при административној служби града 
Дервента, посебно за провођење стратегије и активности 
предвиђених овом стратегијом 

 Стално стручно усавршавање професионалаца у 
безбједности саобраћаја на нивоу града 

 

Законодавство 

 Припремити и усвојити Одлуку о безбједности 
саобраћаја на територији града Дервента 

 Припремити, усвојити и имплементирати све прописе 
на нивоу града, у складу са надлежностима града 

Систем података о саобраћајним незгодама 

 Унаприједити систем прикупљања постојећих података 
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о разним показатељима интересантним за саобраћајни систем 
на нивоу града, те формирати недостајуће базе података 
показатеља интересантних за саобраћајни систем на нивоу 
града 

 Административној служби града Дервента обезбједити 
приступ и преузимање свих база података везаним за 
безбједност саобраћаја, а посебно бази података саобраћајних 
незгода 

 Административној служби града Дервента омогућити 
да успостави интегрисану базу података о безбједности 
саобраћаја на путевима повезану са другим базама података 

 Успоставити систем праћења повређивања у 
здравственом сектору на нивоу града 

 Омогућити свим субјектима приступ интегрисаној бази 
података ради даљих анализа 

 Припремити методологију снимања и успоставити базу 
података о индикаторима безбједности саобраћаја на нивоу 
града 

Стратегија, Акциони план и праћење 

 Обезбједити израду Програма безбједности 
саобраћаја и Акционог плана безбједности саобраћаја на 
подручју града Дервента, којима би се детаљно дефинисале 
круцијалне активности, надлежни орган за њихово провођење, 
начин финансирања активности те рокови провођења 

 Успоставити систем ефикасног праћења индикатора на 
нивоу града 

 

Стуб 2: Безбједнији путеви и кретање 

Планирање и пројектовање безбједних путева 

 Ојачати организациону јединицу при административној 
служби града Дервента тако да има капацитет да спроводи 
савремене процедуре унапријеђења безбједности путева 

 Побољшати контролу приступа путевима (зауставити 
изградњу нових појединачних прикључних тачака и успоставити 
процес рјешавња постојећих прикључака) на нивоу града 

 Успоставити савремене процедуре унапријеђења 
безбједности путева посебно ревизију пројеката са гледишта 
безбједности саобраћаја која се проводи у фази пројектовања на 
нивоу града 

Унапређење стања постојећих путева 

 Успоставити савремене процедуре унапријеђења 
безбједности постојећих путева: мапирање ризика, управљање 
црним тачкама, провјере безбједности путева (RSI) и дубинску 
анализу саобраћајних незгода са погинулим лицима на нивоу 
града 

 

Институционални оквир за изградњу безбједних путева 

 Измијенити прописе како би се повећала контрола 
приступа путевима на нивоу града 

 Обучити домаће инжењере о превенцији саобраћајних 
незгода 

Стуб 3: Безбједнија возила  

Провјера техничке исправности возила 

 Увести провјеру употребе сигурносних појасева и 
брава на вратима на годишњим техничким прегледима 
исправности возила 

 Побољшати процедуре провјере кочница 

 Увести насумичне теренске прегледе возила од стране 
полиције и објављивати резултате 

 Објављивати статистичке податке о техничким 
прегледима возила 

Стуб 4: Безбједнији учесници у саобраћају  

Оспособљавање кандидата за возаче и полагање 
возачких испита  

 Ојачати контролу квалитета у ауто школама 

Обука учесника у саобраћају и публицитет  

 Ојачати и повећати саобраћајно образовање дјеце са 
јасним смјерницама за наставнике 

 Увести пројекте “безбједних путева до школа” на 
територији града Дервента 

 Проширити саобраћајно образовање на старију дјецу у 
основним и средњим школама, имајући у виду да је велика 
већина њих, а посебно старијих средњошколаца, има  могућност 

да постане возач 

 Спроводити кампање употребе сигурносних појасева у 
циљу подизања нивоа свијести заједно са полицијским 
активностима 

 Спроводити кампање о прекорачењу брзине и вожњи 
под дејством алкохола заједно са полицијским активностима 

 Организовати истраживања прије и послије 
спроведених кампања, како би се провјерио њихов утицај и 
ефикасност  

Унаприједити рад саобраћајне полиције 

 Повећати патролне активности полиције употребом 
најбоље међународне праксе у акцијама спровођења закона 

 Систематски унапређивати полицијска знања, тактику 
и стратегију у области безбједности саобраћаја на путевима 

 Увести, односно унаприједити специјалистичке обуке 
саобраћајне полиције (основни саобраћајни курс, курсеви о 
увиђајима саобраћајних незгода и о другим специфичним 
пословима саобраћајне полиције 

Стуб 5: Збрињавање након саобраћајне незгоде  

Здравствени сектор да буде проактиван у безбједности 
саобраћаја на путевима  

 Успоставити координациону групу љекара хитне 
помоћи 

 Побољшати стање службе хитне медицинске помоћи 

 Увести систем праћења повређивања 
 

Унапријеђени системи Службе хитне медицинске помоћи 

 Повећати сарадњу/заједничке обуке особља Службе 
хитне медицинске помоћи и спасилачке службе/ватрогасаца и 
саобраћајне полиције 

 Реализовати курс - обуку инструктора о преболничком 
збрињавању трауматских повреда за љекаре у Службама хитне 
медицинске помоћи 

 Организовати специјалистичке обуке о техникама за 
брже извлачење повријеђених употребом “Методе вуче” 

 Унаприједити стандарде опреме и комуникације 
Службе хитне медицинске помоћи  

 Прикупљати податке и статистику Службе хитне 
медицинске помоћи и пратити их, ради сталног унапређења 
рада. 

Имајући у виду значај и обим Стратегије као документа, 
неопходно је нагласити да је овим документом дефинисан општи 
циљ који пред себе поставља заштитни систем на нивоу града 
Дервента, као и оквирне активности које би требале довести до 
остварења жељеног стратешког циља. 

Такође је неопходно нагласити да су скоро све предвиђене 
активности расподијељење унутар надлежности многобројних 
институција, како на републичком, тако и на нивоу града 
Дервента. Консултант се, приликом израде овог документа 
трудио да препоручује само оне активности као кључне које су 
искључиво у надлежности града Дервента. Међутим, и поред 
такве врсте настојања, закључено је да је потпуно разграничење 
немогућа мисија, не само из перспективе консултанта, већ и из 
перспективе успјешности реализације стратегије. Познато је да 
је проблем безбједности саобраћаја на путевима 
мултидисциплинаран проблем. Стога је неопходно да сви 
субјекти безбједности саобраћаја на нивоу јединице локалне 
самоуправе препознају кључни субјект и лидерство унутар 
заинтересоване групе субјеката, те дају пуну подршку истом, 
ради реализације зацртаних циљева кроз предвиђене 
активности. 

Исто тако је неопходно да једном одређени кључни субјект 
прихвати намијењену му улогу и примјени проактиван приступ 
активностима, без обзира да ли се ради о надлежностима на 
републичком или локалном нивоу. 

Циљ овог документа, али и дјеловања у заштитном систему 
безбједности саобраћаја је очување људско-материјалних 
ресурса одређене административне територијалне јединице, у 
овом случају града Дервента. 

 
5.3. УПРАВЉАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА 

Такође је неопходно нагласити да су скоро све предвиђене 
активности расподијељење унутар надлежности многобројних 
институција, како на републичком, тако и на нивоу града 
Дервента. Стога је неопходно да сви субјекти безбједности 
саобраћаја на нивоу јединице локалне самоуправе препознају 
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кључни субјект и лидерство унутар заинтересоване групе 
субјеката, те дају пуну подршку истом, ради реализације 
зацртаних циљева кроз предвиђене активности. 

Исто тако је неопходно да једном одређени кључни субјект 
прихвати намијењену му улогу и примјени проактиван приступ 
активностима, без обзира да ли се ради о надлежностима на 
републичком или локалном нивоу. Циљ овог документа, али и 
дјеловања у заштитном систему безбједности саобраћаја је 
очување људско-материјалних ресурса одређене 
административне територијалне јединице, у овом случају града 
Дервента. 

Потребно је средства која се користе за унапријеђење 
безбједности саобраћаја видјети као „инвестицију“, а не као 
„трошак“! Зато је неопходно успоставити одрживе изворе 
финансирања у циљу смањења годишњих губитака како града 
Дервента, тако и цјелокупног губитка Републике Српске. 
Приједлози за алтернативне начине финансирања безбједности 
саобраћаја у РС који су дати у склопу истраживања о процјени 
економских губитака због саобраћајних незгода, иду од буџета, 
новца од казни за саобраћајне прекршаје, дијела накнада за 
обавезно осигурање возила итд. 

У смислу рјешавања ових есенцијалних питања, неопходно 
је, да као наредни корак, администрација града што хитније 
приступи изради нижих нивоа стратешких докумената како 
слиједи: 

1.  Програм безбједности саобраћаја, којим ће се 
дефинисати тачне активности које проистичу из овог документа, 
субјекти одговорни за њихово провођење, потребни финансијски 
оквир и временска одредница за провођење; 

2.  Акциони планови безбједности саобраћаја свих 
субјеката проистеклих их овог документа и Програма 
безбједности саобраћаја, којима ће горе дефинисани кључни 
субјекти детаљно обрадити сваку појединачну активност, 
дефинисати могући финансијски оквир и временски рок за 
реализацију. 

5.4. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЈЕНА 

Најефикасније методе процјене у вези са најбољом праксом 
у области безбједности саобраћаја на путевима морају да буду 
научно засноване, уз разумијавање сљедећих околности:  

 Гдје су кључни проблеми и који су њихови узроци?  

 Које су то интервентне мјере и активности били 
ефикасни, у рјешавању идентификованих проблема, 
широм свијета?  

 Да ли ће интервентне мјере и активности бити 
ефикасни, када се узму у обзир култура људи и заједница 
и друге околности у Републици Српској? 

 Шта је могуће урадити да би се подигао ниво свијести 
и измијенило понашање људи? 

Праћење и процјена су основне компоненте успјешних 
програма безбједности саобраћаја на путевима и најбоље 
међународне праксе. Оне су ефикасне тамо гдје су доступне 
релевантне информације. Међутим, у контексту града Дервента, 
подаци о саобраћајним незгодама посебно, али и други 
релеватни подаци, њихово сакупљање, обрада и даље 
прослијеђивање ће захтјевати даље јачање, прије него што се 
овај посао почне изводити у складу са најбољом праксом.  

Осмишљени су посредни индикатори у циљу праћења 
ефикасности интервентних активности које се спроводе у склопу 
акционог плана безбједности саобраћаја на путевима и 
укључиће сљедеће: 

 Мјерење скале програма (улаз) 

 Процјена промјена у понашању (излаз) 

 Праћење унапређења постигнутих у различитим 
областима безбједности (резултати – подаци) и 

 Извјештај о специфичним активностима на 
спровођењу закона у свим надлежностима. 
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На основу члана 18. и 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 5. Статута Града 
Дервента („Службени гласник града Дервента“, број: 6/21 и 
20/21), Скупштина града Дервента на 10. сједници, одржаној 14. 
децембра 2021. године, донијела је  

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

П Л А Н А  З А  Р Е / И Н Т Е Г Р А Ц И Ј У  Б Х  
Д Р Ж А В Љ А Н А  К О Ј И  С Е  В Р А Ћ А Ј У  П О  

О С Н О В У  С П О Р А З У М А  О  Р Е А Д М И С И Ј И  Н А  
П О Д Р У Ч Ј Е  Г Р А Д А  Д Е Р В Е Н Т А  З А  П Е Р И О Д  

2 0 2 1 - 2 0 2 4 .  Г О Д И Н Е  

 
1.  Усваја се Локални акциони план за ре/интеграцију БХ 

држављана који се враћају по основу Споразума о реадмисији 
на подручје Града Дервента за период 2021-2024. године.  

2.  Саставни дио ове одлуке је Локални акциони план за 
ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по основу 
Споразума о реадмисији на подручје Града Дервента за период 
2021-2024. године. 

3.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

Број: 01-022-508/21                                           ПРЕДСЈЕДНИК                                               

14. децембра 2021. године                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Дервента                                                       Мирко Земуновић, с.р. 
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1. УВОД 

1.1. Уводна ријеч Градоначелника 

 

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 
БиХ и европских заједница и њихових држава чланица, БиХ се 
опредјелила за контролу и спречавање илегалних миграција. 
Провођење Споразума о реадмисији односно поновном 
прихвату особа које немају дозволу боравка једна је од обавеза 
БиХ. Споразуми о Реадмисији представљају значајан 

                                                                 
1Реадмисија је поступак враћања и прихватања лица која не 
испуњавају услове за улазак или боравак на територији 
друге државе. 

инструмент политике повратка миграната и тражилаца азила из 
европских земаља којима се дефинишу обавезе држава 
потписница у поновном прихвату својих држављања. Потребно 
је поставити основе одрживе интеграције повратника с посебним 
фокусом на утврђивање њихових потреба у циљу пуне социјалне 
укључености уз утврђивање предуслова за адекватан приступ 
процесу повратка и интеграције грађана БиХ на свим нивоима 
кроз јачање институционалног оквира, ефикасност процеса 
асистенције, едукације и успостављање система праћења 
реализације Акционог плана за њено провођење.  

Именовање Реадмисионог тима, у чијем саставу су 
представници Града, Центра за социјални рад, Полицијске 
станице, Дома здравља и Завода за запошљавање, даје 
гаранцију заједничког доприноса што бољем амбијенту за све 
особе које се враћају по основу Споразума о реадмисији. Град је 
одлучан да у оквиру својих овлаштења и у складу с 
расположивим ресурсима створи што повољније животне 
услове за своје грађане, поштујући различитост и интегритет 
сваког појединца. Из тог разлога, израда овог Локалног акционог 
плана представља једну од многих активности које смо 
предузели и које ћемо подузимати у наредном периоду како би 
свим грађанима који живе или ће живјети на подручју нашег 
града осигурали што бољи квалитет живота. Иако смо свјесни 
свих ограничавајућих фактора, првенствено финансијских, који 
утичу на имплементацију овога и сличних социјално-развојних 
пројеката, изражавамо спремност да анагажујући све 
расположиве локалне ресурсе допринесемо ефективној 
имплементацији овога плана. 

 

Градоначелник 

Милорад Симић 

 

2.РЕАДМИСИЈА И ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ 
СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ 

 

Имајући у виду међународно прихваћене обавезе Босне и 
Херцеговине о прихвату и ре/интеграцији особа које се враћају 
по основу споразума о реадмисији1, те Стратегију за прихват и 
ре/интеграцију БХ држављана по истом основу која укључује ток 
координације институција и организација у Републици Српској и 
Федерацији Босне и Херцеговине у систему прихвата и 
ре/интеграције, локална управа је врло значајна карика у 
компактном систему подршке овим особама. 

Међународно прихваћене обавезе проистичу из Споразума 
о стабилизацији и придруживању, гдје је јасно речено да ће 
Босна и Херцеговина успоставити ефикасан систем који ће 
управљати миграцијама становништва. Друга обавеза је 
проистекла из Мапе пута за либерализацију визног режима, гдје 
је казано да ће Босна и Херцеговина успоставити ефикасан 
систем прихвата БХ држављана чији боравак у другим земљама 
постане незаконит по било којем основу. На основу прихваћених 
обавеза грађани Босне и Херцеговине су добили безвизни 
режим са земљама Шенгена, под условом да сваких шест 
мјесеци постоји мониторинг Европске Комисије која би 
процијенила колико Босна и Херцеговина испуњава своје 
обавезе. Да би се у потпуности имплементирале међународне 
обавезе, успостављен је функционалан систем прихвата и 
ре/интеграције БХ држављана који се враћају у Босну и 
Херцеговину по основу споразума о реадмисији. 

Како се не би задирало у изворне надлежности ентитета за 
питање права повратника по основу споразума о реадмисији, 
успостављен је принцип координације свих укључених 
институција и организација. Министарство за људска права и 
избјеглице БиХ је координирајући орган између институција на 
хоризонталној и вертикалној равни, при чему се координација на 
хоризонталној равни успоставља између укључених институција 
на државном нивоу (Министарство сигурности БиХ, Гранична 
полиција БиХ, Министарство вањских послова БиХ, 
Министарство цивилних послова БиХ итд.), док се 
координирајућа улога на вертикалној основи остварује са 
надлежним одјељењем Брчко дистрикта БиХ, те ентитетским 
министарствима надлежним за питања избјеглица и расељених 
особа. 
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У Републици Српској координирајући орган за прихват и 
ре/интеграцију особа из процеса реадмисије је Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције. 

У Федерацији Босне и Херцеговине координирајући орган 
за прихват и ре/интеграцију особа из процеса реадмисије на 
подручју Федерације је Федерално министарство расељених 
особа и избјеглица.  

Рјешењем бр. 02-111-95/21, од 08.06.2021. године, 
Градоначелник је именовао Локални реадмисиони тим који ће 
кроз ангажовање свих релевантних актера у локалној заједници, 
стварати могућности за активно и координирано праћење лица 
из реадмисије, те рјешавати проблеме у складу с позитивним 
прописима кроз реализацију постављених циљева.  Општи циљ 
постављен кроз овај Локални акциони план јесте пружање 
једнаких могућности и права свим грађанима који живе на 
територији наше локалне заједнице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ШТА ЈЕ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕ/ИНТЕГРАЦИЈУ 
БХ ДРЖАВЉАНА КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ ПО ОСНОВУ 
СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ  

 

Процес локалног акционог планирања заснован је на 
идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих 
социјалних актера у локалној заједници. Локални акциони план 
(ЛАП) кореспондира са  имплементацијом Стратегије за прихват 
и интеграцију БХ држављана који се враћају у Босну и 
Херцеговину по основу споразума о реадмисији. Овај ЛАП може 
се сматрати и механизмом за смањење сиромаштва и социјалне 
искључености особа из процеса реадмисије, што је према свим 
показатељима главни узрок нелегалних миграција. 

Примјена и реализација овог ЛАП-а предвиђа различите 
ресурсе. Подршка у идентификацији и имплементацији мјера 
потребних за ре/интеграцију од круцијалне је важности за 
одрживу ре/интеграцију. Локална управа учествује у 
финансирању потреба у износу од 5.000,00 КМ на годишњем 
нивоу, чиме изражавамо опредјељеност да створимо амбијент у 
којем ће се особе из процеса реадмисије осјећати прихваћеним.  
Министарство за људска права и избјеглице БиХ и друга 
надлежна министарства планирањем средстава за ове потребе 
учествују у финасирању потреба ових особа.  Фокус ће бити 
стављен и на међународну заједницу како би се обезбједила 
финансијска подршка за одржива рјешења ре/интеграције.   
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4. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ РЕАДМИСИОНОГ ТИМА (ЛОКАЛНИ РЕАДМИСИОНИ ТИМ) 

 

 

5. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Град Дервента се налази на сјеверу Босне и Херцеговине, а 
карактерише је добра повезаност са главним саобраћајним 
коридорима који спајају унутрашњост земље са ЕУ. Чвориште је 
магистралних праваца Брод-Дервента-Добој-Сарајево-Плоче, 
те Бијељина-Дервента-Бањалука, чиме је директно повезана са 
главним путним правцима у ЕУ, те административним центрима 
Бањом Луком и Сарајевом.  

У непосредној близини Дервенте се налази аутопут „9. 
јануар“ (31км), будућа траса коридора Вц (20км), Паневропски 
друмски и жељезнички коридор X (30 км), те Међународни 
аеродром Бањалука (75 км). Близина жељезничког и друмског 
коридора у РХ/ЕУ, као и добра повезаност са центрима унутар 
земље карактеришу Дервенту као изразито повољну локацију за 
пословање. 
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5.1. Становништво 

 

У граду Дервента на површини од 517 км2 , према попису из 
2013. године живи 25.922  становника, што чини просјечну 
густину насељености од 50 становника по км2. Подручје града 
обухвата 57 насељених мјеста, административно подијељених у 
42 мјесне заједнице, од којих је 6 градских и 36 сеоских мјесних 
заједница.  У шест урбаних мјесних заједница живи 11.076 или 
42,7 % становника, док у осталим насељима на сеоском подручју 
живи 14.846 или 57,3 % становника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Завод за статистику Републике Српске, Попис становништва 2013. године

Резулатати пописа нам указују на то да удио становника 
млађе животне доби до 14 година у укупном становништву 
износи 14  %, а удио старијег становништва изнад 65 година 
износи 19 %. На основу истих извора радни контигент је чинило 
67 % становника, а просјечна старост становништва општине је 
износила 42,4 године и у складу је са просјеком Републике 

Српске која износи око 42 године. Удио фертилног контингента у 
укупној популацији општине Дервента је износио 22 %, што 
обухвата број од 5.694  лица женског пола у животној доби од 15 
до 49 година старости. 

 

 

                          
Извор: Завод за статистику Републике Српске, Попис становништва 2013. године 

 

Полна структура становништва према старосним категоријама показује да су у узрасној категорији становништва до 45 година 
старости бројнији мушкарци, док се број жена повечава са повећањем старосне категорије становништва. 
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Структура становништва Број становника Удио у укупном 
становништву (%) 

Узраст 0 - 14 3.577 14 

Радни контигент 15 - 64 17.374 67 

Становништво од 65 година и више 4.971 19 

Фертилни контигент 5.694 22 
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5.2. Етничка припадност

 

 
Извор: Завод за статистику Републике Српске, Попис становништва 2013. године 

 

 

Од укупног броја 25.922 становника на подручју града 
Дервента, 21.495 становника су Срби, 2.181 Хрвати, 1.686 
Бошњаци, 264 се воде као остали, 242 се не изјашњава,а под 
непознато је евидентирано 54 становника. 

 

 

 

 
5.3. Запошљавање 

 
На основу демографске анализе и наведеног графикона може се закључити да је контигент радно способног становништва 

најбројни у доби између 35 и 65 година старости, што говори да је радно способно становништво релативно старије животне доби. 
 

Извор: Попис становништва 2013. године 
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Старење становништва би могло у значајној мјери утицати на смањење бројности радне снаге у будућности, што би могао 
постати ограничавајући фактор привредног раста и развоја.  

 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

 

На основу наведеног можемо закључити да је број запослених нижи у 2020. години у односу на 2019. годину за 2,9 % , док се у 
2021. години биљежи повећање броја запослених у односу на претходну годину за 3,7 %.  

 

 

Запослени према врстама привредне дјелатности у 2021.години 

Назив дјелатности Запослени % 

Пољопривреда, шумарство и риболов  112 1,7 

Прерађивачка индустрија 2.962 44,7 

Енергија 28 0,4 

Комуналије 117 1,8 

Грађевинарство 163 2,5 

Трговина 1.364 20,6 

Саобраћај и складиштење 189 2,9 

Угоститељство 199 3,0 

Информације и комуникације 39 0,6 

Финансије и осигурање 45 0,7 

Стручне, научне и техничке дјелатности 249 3,8 

Административне и помоћне услужне дјелатности 37 0,6 

Јавна управа, социјално осигурање  222 3,4 

Образовање 503 7,6 

Здравство и социјална заштита 222 3,4 

Умјетност, забава и рекреација 38 0,6 

Остале услужне дјелатности 137 2,1 

УКУПНО 6.626 100 

Извор: Пореска управа Републике Српске 

 

 

 Анализом структуре запослених према врстама привредне 
дјелатности у 2021. години може се закључити сљедеће: 

 Запосленост у области прерађивачке индустрије је 
задовољавајућа и учествује са око 44,7%  у структури 
запослених у граду Дервента. 

 Број запослених у области трговине у односу на 
запошљавање у областима производње може се оцијенити као 
релативно позитивно и износи 20,6 % учешћа у укупној 
запослености. 

 У области пољопривреде запосленост је релативно 
ниска и износила је 1,7 % и поред чињенице да је земљиште 
најважнији природни ресурс. 

 Запосленост у области грађевинарства је 2,5%, а у 
области саобраћаја и складиштења 2,9% од укупног броја 
запослених и може се оцијенити као релативно низак проценат. 

 У образовању је запослено 7,6 % а у области здравства 

и социјалне заштите 3,4 % од укупног броја запослених, што се 

може оцијенити као релативно задовољавајући податак. 

 У области јавне управе, те обавезног социјалног 

осигурања запослено је 3,4 % од укупно запослених на подручју 

града. 

 

 

5.4. Незапосленост 
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Извор: Завод за запошљавање Републике Српске 

 

 
Према подацима Завода за запошљавање Републике 

Српске, филијала Добој, Биро Дервента на подручју града 
Дервента у септембру 2021. године било је пријављених 590  
лица. Број незапослених лица се континуирано смањује, у 
поређењу са истим периодом у 2020. години број пријављених 
на евиденцији је мањи за 202 лица.  

Од укупно пријављених лица на Заводу  2,9 % су ратни војни 
инвалиди свих категорија инвалидности, 18,6 % су учесници 

рата, а 2,2 % су чланови породица погинулих бораца. Од укупног 
броја евидентираних око 98,6 % лица је са сталним 
пребивалиштем, 1 %  су расељена лица, 0,2 % је повратника, 
као и један страни држављанин или 0,2 % пријављених лица на 
Заводу за запошљавање.   

 

 
Учешће појединих квалификација у укупном броју незапослених у 2021. години 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске 

 
У укупном броју незапослених највише је лица са средњом 

стручном спремом –  37,9 %, те квалификованих -  31,9  % и 
неквалификованих радника – 15,3  %. Удио од 1,9 % које чине 
ПК-НСС радници и ВКВ од 0,3 % у укупном броју незапослених 
је јако низак. Број незапослених лица са вишом и високом 

стручном спремом према истој евиденцији је износио 75 или 12,7 
%. Број особа женског пола у укупној суми незапослених је 
износио 294 или 49,8 %.  
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Старосна структура незапослених лица у 2021. години 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске 

 

При анализи старосне структуре незапослених уочава се да 
је највећи број 62,2 % незапослених у старосној доби у којој је 
човјек радно најспособнији од 20 до 50 година. 

 

5.5. Привреда 

 

Дервента је град са богатом индустријском традицијом и 
важан привредни центар Републике Српске. Захваљујући 
добром географском положају, квалитетним локацијама за 
инвестирање, партнерском и транспарентном односу са 
инвеститорима, у последње три године биљежи се стални раст 
привредних субјеката. Континуиран раст прерађивачке 
индустрије говори у прилог томе да су послодавцима у Дервенти 
доступни квалификовани радници који задовољавају потребе 
захтјевних тржишта.  

У 2020. години Дервента је остварила извоз од 296,6 
милиона КМ што чини 8,3 % укупног извоза Републике Српске, а 
2,7 % извоза Босне и Херцеговине.  

Највећа извозна тржишта дервентске привреде су Њемачка, 
Италија и Аустрија, у које се просјечно извози око 70 % 
производа.  

Приоритетни сектори пословања у прерађивачкој индустрији 
су: металопрерада, обућарство, производња производа од 
пластичних маса, дрвопрерада, а у посљедње вријеме се 
интензивно развија и сектор електроиндустрије.  

 

5.6. Пољопривреда 

 

Земљиште је најважнији природни ресурс Дервенте. Око 
двије трећине чини обрадиво пољопривредно земљиште, које је 
у највећем обиму у приватном власништву. У укупној структури 
пољопривредног земљишта оранице чине око 57% или 29.708 
ха, док пашњаци и ливаде заузимају 7% или 3.527 ха, а воћњаци 
и виногради око 5% или 2.436 ха. Учешће ораница од 57% говори 
да град има значајан пољопривредни потенцијал, као и 
могућности за даљи развој ратарства, сточарства и воћарске 
производње.  

Најзаступљеније области у пољопривредној производњи су 
ратарство и сточарство. У посљедњих неколико година 
повртларство и воћарска производња се интензивно развијају. 
Када говоримо о сточарству, најзначајније мјесто заузима 
говедарство, затим свињогојство, перадарство, овчарство, 
пчеларство и рибарство.  

Структура домаћинстава према величини посједа изразито 
је неповољна, јер доминантну улогу имају мала домаћинства. 
Ова категорија домаћинстава и сеоско становништво не могу 
остварити егзистенцију само на основу прихода од 
пољопривреде. Снаге развоја руралних подручја града 

Дервента које су директно везане за пољопривреду су: 
неискориштени земљишни потенцијали, повољни природни 
услови за пољопривредну производњу, постојање природних 
услова за имплементацију интегрисаних пројеката 
(пољопривреда – туризам), постојање организованих облика 
пољопривредних произвођача, традиција у пољопривредној 
производњи, постојање капацитета за прихват и прераду, 
постојање служби подршке.  

 

5.7. Здравствена заштита 

 

Здравствену заштиту становништва на подручју града 
Дервента обавља Јавна здравствена установа Дом здравља 
Дервента и неколико приватних  здравствених установа 
(ординације, апотеке, лабораторије).     

Дом здравља Дервента је здравствена установа у државној 
својини која обавља примарну здравствену заштиту по моделу 
породичне медицине, а која је основана за подручје града 
Дервента. ЈЗУ Дом здравља Дервента смјештен је у двије зграде 
површине 4.067,49 м² и двије амбуланте породичне медицине на 
терену, површине 200 м2. Дио специјалистичких услуга обавља 
се у Дому здравља, а остала секундарна здравствена заштита у  
Општој болници у Добоју. 

У саставу Дома здравља улазе сљедеће Службе и 
организационе јединице: 

 Служба породичне медицине 

 Специјалистичко гинеколошка амбуланта 

 Специјалистичко педијатријска амбуланта 

 Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику 

 Служба за биохемијску-хематолошку лабораторијску 

дијагностику 

 Станица хитне медицинске помоћи 

 Служба за превентивну дјечију и општу 

стоматологију 

У Дому здравља дјелују још: Служба за хигијенско 
епидемиолошку заштиту, Центар за физикалну 
рехабилитацију и Центар за заштиту менталног здравља. У 
склопу ових служби раде љекари специјалисте епидемиолог, 
физијатар и психијатар. 

 

5.8. Социјална заштита 

 

Социјална брига за лица којима је потребна помоћ једна је 
од важних области којима се локална заједница, кроз надлежне 
установе, бави. Због све тежих услова живота, као и због све 
већег броја старих лица којима је потребна помоћ, рад оваквих 
установа је од велике важности. Посебно су осјетљиви 

0 10 20 30 40 50 60 70

Od 15 - 18 godina

Od 18 - 20 godina

Od 20 - 24 godina

Od 24 - 27 godina

Od 27 - 30 godina

Od 30 - 35 godina

Od 35 - 40 godina

Od 40 - 45 godina

Od 45 - 50 godina

Od 50 - 55 godina

Od 55 - 60 godina

Od 60 - 65 godina

0

43

67

60

34

53

48

49

56

66

69

45

Старосна структура



47 

24.12.2021.                                                  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ДЕРВЕНТА-Број 25 

 

проблеми везани за лица са сметњама и потешкоћама у развоју, 
као и проблеми везани за особе с инвалидитетом. У граду 
Дервента дјелује неколико установа чија је примарна дјелатност 
збрињавање лица која не могу сама да се старају о себи или 
породици.  

ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју 
„Будућност“ 

Ова установа социјалне заштите основана је у Дервенти 
1947. године и све до 2012. године носила је назив Завод за 
слијепе и слабовиде „Будућност“ Дервента. Дјелатност установе 
обухвата основно и средње образовање и васпитање слијепих и 
слабовидих ученика – ученика са вишеструким сметњама. 
Будући да је ова установа једина оваквог типа у РС, ученицима 
се обезбјеђује смјештај, исхрана, примарна здравствена 
заштита, културно - забавне и рекреативно – рехабилитационе 
активности. Установа има основну и средњу школу с 
интернатом, дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у 
развоју, као и радионице за практичну обуку и рад. У сарадњи са 
родитељима ЈУ „Будућност“ настоји да пружи максималну 
подршку лицима са сметњама у развоју у образовању, 
васпитању, запошљавању, те потпуној интеграцији ове 
популације у друштвену средину. 

ЈУ Геронтолошки центар Дервента 

Ова јавна установа бави се питањима збрињавања старих и 
изнемоглих лица, као и изградњом повољнијег социјално – 
економског статуса наведене популације. Центар пружа услуге 
сталног смјештаја за покретне, полупокретне и непокретне 
кориснике у апартманском и заједничком собном смјештају, 
дневни боравак и привремени смјештај, палијативну његу, те 
отворену ванинституционалну заштиту старих, изнемоглих и 
хронично обољелих лица.  

Дом за старија лица „Златни Луг“ 

Ова приватна установа основана је 2014. године. Основна 
дјелатност ове установе је збрињавање лица старије животне 
доби, а пружа им адекватан медицински надзор, заштиту и 
безбједност, те смјештај у савремено опремљеним 
апартманима, а на располагању свих корисника су и ресторан, 
простор за рехабилитацију, амбуланта и друге услуге. 

У области социјалне заштите, као и бриге за лица са 
потешкоћама, посебно дјеце, важна је синергија међу свим 
актерима. Локална заједница бројним програмима учествује у 
развоју и одржавању овог сектора. Важна је и добра сарадња 
свих установа овог типа међусобно, као и са републичким 
надлежним органима. Активности ОО Црвеног крста у Дервенти, 
те разних удружења грађана од кључне су важности за 
проналажење рјешења за питања ове популације, а значајан је 
и допринос волонтера. 

 
5.8.1. Центар за социјални рад 
 

 У овој јавној установи остварују се законом утврђена права 
и обезбјеђује се пружање услуга социјалне заштите регулисане 
законом. Центар обавља послове из области: 

- социјалне 

- породично-правне 

- кривично-правне 

- дјечије заштите 

 

 

 

 

 

 

 

Корисници социјалне заштите у граду Дервента 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Малољетна лица 246 336 309 297 192 

Пунољетна лица 309 307 404 247 209 

Извор:Завод за статистику Републике Српске 

6. ПОДАЦИ О ПОВРАТНИЦИМА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА 
О РЕАДМИСИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДЕРВЕНТА 

 

6.1. Анализа ситуације и спорна питања 

 

Према евиденцији Министарства за људска права и 
избјеглице БиХ, на подручје града враћено је 11 особа по основу 
споразума о реадмисији у периоду од 2013. до 2017. године. С 
обзиром да су достављени подаци који укључују име и презиме, 
датум и мјесто рођења, те датум повратка у Босну и 
Херцеговину, чланови Локалног реадмисионог тима су упутили 
захтјев Полицијској управи Дервента да увидом у службену 
евиденцију провјере да ли ова лица имају пријављено 
боравиште или пребивалиште на подручју нашег града. 

Након достављених података од стране Полицијске станице 
Дервента констатовано је да 5 особа има пријављену адресу 
боравишта или пребивалишта на подручју града. 

Ови подаци прослијеђени су Центру за социјални рад 
Дервента како би се утврдило да ли је неко од ових лица 
евидентиран као корисник у систему социјалне заштите. Након 
провјере установљено је да ни једна особа није обухваћено 
неким обликом социјалне заштите у складу са законом.  

У периоду до израде Локалног акционог плана чланови 
Локалног реадмисионог тима извршили су теренску 
верификацију једне породице, тј. једне особе, која је пријављена 
на адреси у Дервенти и заиста на тој адреси борави. Остале 
особе за које је утврђено пребивалиште у Дервенти, не живе на 
пријављеним адресама, а Локални реадмисиони тим није успио 

утврдити њихове стварне адресе. Теренска верификација 
урађена је на основу соци-економског упитника који се односи на 
цијелу породицу. Теренском верификацијом стекла се слика о 
потребама ових особа, што ће у даљем периоду омогућити 
њихову лакшу интеграцију у складу с могућностима на нивоу 
локалне заједнице. Процес теренске верификације је стални 
процес који се одвија у складу с враћањем ових особа у БиХ. 

Анализа ситуације обухватила је преглед документације 
релевантне за повратнике по основу споразума о реадмисији, 
анализу заинтересованих страна, анализу стања (SWОТ) и 
анализу самог проблема. Преглед документације обухватио је 
државну стратегију за реинтеграцију повратника по основу 
споразума о реадмисији. Државна стратегија дефинише основне 
правце дјеловања-успостављање функционалног, ефикасног и 
хармонизованог прихвата бх држављана који се враћају у БиХ 
по основу споразума о реадмисији, као и социјалну и економску 
интеграцију особа из процеса реадмисије. Локални стратешки 
документи града Дервента указују на заинтересованост локалне 
управе за рјешавање питања особа враћених по основу 
споразума о реадмисији. 

Изазови, када су у питању ове особе односе се на њихову 
незапосленост, сиромаштво, недостатак идентификационих 
докумената код једног броја лица, потреба за стамбеним 
збрињавњем, неадекватан образовни ниво,  што умногоме 
отежава њихову интеграцију у средину у коју долазе. Локална 
управа спремна је да одговори на ове изазове, у складу с 
могућностима везаним за људске, материјалне и финансијске 
ресурсе. 
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6.1.1. Закључци анализе ситуације 

 

 Локална власт је спремна заједно са осталим кључним 
актерима да ради на унапређењу положаја особа из процеса 
реадмисије; 

 Покренути иницијативу за већа издвајања из градског, 
републичког и државног буџета, као и радити на обезбјеђивању 
донаторских средстава; 

 Ефикаснија сарадња локалне самоуправе и кључних 
актера значајних за рјешавање питања особа из процеса 
реадмисије; 

 Повећати запошљавање преквалификацијом и 
доквалификацијом, како би се повећала могућност 
запошљавања на локалном нивоу; 

 У складу с могућностима планирати обезбјеђење 
стамбених јединица за привремено стамбено збрињавање ових 
особа. 

 

6.2. Анализа стања 
 

Анализа стања у локалној заједници урађена је на основу 
сагледавања ситуације, позитивних капацитета и слабости 
локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се 
суочава локална заједница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. SWOT анализа 

  

Унутрашње 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Људски ресурси ( локални реадмисиони 
тим) 

 Материјално техничка опремљеност 
појединих установа 

 Буџетска линија за соц. и здравствена 
давања 

 Сарадња различитих нивоа власти 
 

 Неискуство у области реадмисије, 

 Неадекватни и недовољни смјештајни 
капацитети, 

 Непостојање планских докумената у 
области реадмисије, 

 Реадмисија није заступљена у постојећим 
планским документима, 

 Непостојање јединствене евиденције 
реадмисираних лица,  
 

Вањске 

МОГУЋНОСТИ ПРИЈЕТЊЕ 

 Сарадња са свим организацијама које 
се баве реадмисијом, 

 Посвећеност институција на свим 
нивоима у рјешавању проблема 
реадмисираних особа, 

 Доступност финансијских средстава са 
различитих нивоа власти,  
 

 Политичка нестабилност, 

 Неусклађеност Законске регулативе у БиХ, 

 Безвизни режим, 

 Лоша економска ситуација грађана, 
 

 

 

 
6.3. Анализа проблема  

Имајући у виду да су особе из процеса редамисије 
различитог имовног стања и квалификационе структуре, самим 
тим су и различите потребе за друштвеном интервенцијом. 
Чињеница да се ови људи враћају принудним путем, 
представља ризик за кршење људских права лица у поступку 
реадмисије. Имајући све ово у виду, посебну пажњу треба 
посветити заштити социјално угрожених група, као што су: 
малољетна лица, особе са инвалидитетом, тешки болесници, 
жртве трговине људима, чланови раздвојених породица, 
породице са малољетном дјецом. Најчешћи проблем током 
процеса ре/интеграције су:  

6.3.1. Идентификациони документи 

Један број особа из процеса реадмисије не посједује 
идентификационе документе, нити су уписану у књигу 
држављана БиХ (рођени у иностранству, а држављани су БиХ по 
поријеклу) 

6.3.2. Стамбено збрињавање 

За један дио повратника по основу споразума о реадмисији 
неопходно је, у складу с могућностим локалне заједнице 
обезбједити привремено стамбено збрињавање, уколико при 
повратку из иностранства затраже интервенцију државе. У 
периоду од два мјесеца неопходно је извршити провјеру њиховог 
стамбеног статуса и обезбједити им неопходну помоћ.  

6.3.3. Сиромаштво 

Велики број повратника по основу споразума о реадмисији 
се налази у стању социјалне потребе.Такође, висок степен 
незапослености код ове популације доводи и доприноси 

сиромаштву. Због неадекватне образовне структуре 
неприлагођене локалној привреди и ниског степена образовања 
ова лица су тешко запошљива категорија и веома тешко се 
интегришу у локалну средину у коју долазе. 

6.3.4. Здравствена заштита и образовање 

Обезбјеђење здравствене заштите и увођење у систем 
здравствене регулативе представља проблем ових особа због 
недефинисаног статуса или непостојања неопходне 
документације. Образовни систем је уређен као обавезни дио и 
сва дјеца повратника по споразуму о реадмисији бит ће 
укључена у образовни систем. Међутим, проблем се може 
појавити због непостојања доказа о претходном школовању или 
језичке баријере. Такође, јавља се разлика између система 
државе из које су дошли и система образовања у Босни и 
Херцеговини. 

 

6.4. Положај Рома 

У Дервенти је 2009. године основано Удружење Рома 
општине Дервента, које се бави питањем Рома и које заступа 
интересе свих Рома на подручју Дервенте.  Званичан податак о 
броју Ромске популације немамо. Међутим, према неслужбеним 
подацима, ријеч је о око 40 породица, а само удружење броји око 
150 чланова.  

Град Дервента сваке године издваја средства за Удружење 
Рома у износу од 1.000,00 КМ, док се ученицима ромске 
популације сваке године обезбјеђују школски прибор и 
уџбеници.  
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6.5. Кључни актери у имплементацији споразума о 
реадмисији након повратка у БиХ 

Кључни актери у овом Локалном акционом плану су: 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске / 
Федерално министартсво расељених особа и избјеглица, 
кантонални координатори у Ф БиХ, локална заједница. 

6.5.1. Крајњи корисници 

Локалним акционим планом као крајњи корисници 
дефинисане су особе које су враћене по основу споразума о 
реадмисији. 

6.5.2. Кључни партнери на локалном нивоу 

Кључни партнери у локалној самоуправи су: 

 Центар за социјални рад  

 МУП РС/Ф БиХ - полиција – Ципс 

 Дом Здравља 

 Фонд здравственог осигурања 

 Завод за запошљавање 

 Образовне установе 

 Црвени крст 

 НВО Удружења 

 Међународне организације  
 

7. ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА 

7.1.Критеријуми за одабир приоритених група 
корисника 

 

Приоритетне групе Локалног акционог плана за 
ре/интеграцију особа које се враћају по основу споразума о 
реадмисији дефинисане су на основу сљедећих критеријума:  

 Особе са инвалидитетом и теским здравственим 
стањем, 

 Домаћинства чији су носиоци самохрани родитељи, 
старатељи или хранитељи,  

 Особе које живе без подршке породице а старији су од 
65 година, 

 Жене самохране мајке, жртве насиља, удовице,  

 Малољентници у ризику,  

 Малољетници без родитељског старања, 

 Породице са посебном правном и физичком заштитом 
(породице погинулих бораца и умрлих цивилних жртава 
рата, породице несталих особа, бивши заробљеници, 
логораши, жртве злостављања и насиља у породици),  

 

8. ЦИЉЕВИ 

8.1. Општи циљ 

„БХ држављани који се враћају у Босну и Херцеговину по 
основу споразума о реадмисији имају приступ припадајућим 
правима и помоћи у процесу социјално економске 
ре/интеграције на локалном нивоу.“ 

 

8.2. Специфични циљеви 

 
 Специфични циљ 1: Подршка особама које су враћене по 

основу споразума о реадмисији како би стекли приступ свим 
припадајућим правима   

 
 Специфични циљ 2: Обезбјеђене 2 (двије) стамбене 

јединице уколико се укаже потреба за привремено стамбено 
збринавање особа које су враћене по основу споразума о 
реадмисији у периоду 2021-2024 године 

 
 Специфични циљ 3: Идентификација особа из процеса 

реадмисије, на основу социјално-економских картона, које могу 
бити потпомогнуте у процесу само/запошљавања   

 

Циљеве и број корисника базирати на основу броја 
повратника за период 2013-2017. године. 

 
 

 

9. АКТИВНОСТИ 
9.1. Активности и задаци за реализацију ЛАП-а 

Општи циљ: ,,БХ држављани који се враћају у Босну и Херцеговину по основу споразума о реадмисији имају приступ 
припадајућим правима и помоћ у процесу социјално економске ре/интеграције “ 

Специфични циљ 1: 
Подршка особама које су враћене по основу споразума о реадмисији како би стекли 
приступ свим припадајућим  правима 

Р. 

бр 
Активности Индикатори 

Носилац 
активности 

 

Рок за реализацију Финансијск
а средства 

2021 2022 2023 2024 

1  Напомена2 

1.1
. 

Теренска провјера 
реадмисираних особа 

Број лица са 
сталним 
пребивалишт
ем на адреси 

Локални 
реадмисиони 
тим  

 X               

 

1.2
. 

Социо-економска 
верификација 

Број 
попуњених 
картона 

Локални 
реадмисиони 
тим 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
 

1.3
. 

Дистрибуција „Водича“ 
за остваривање права 
на документе и остало 

Број 
подијељених 
водича 

Локални 
реадмисиони 
тим 

  X X             

 

1.4
. 

Израда базе података 
о лицима који су 
враћени по основу 
споразума 

Успостављен
а база и број 
лица у бази  

Локални 
реадмисиони 
тим   

  X X X X X X X X X X X X X X 

 

1.5
. 

Осигурање личних 
докумената 

Број лица 
којима су 
издати 
документи 

Локални 
реадмисиони 
тим –  

   X X X X X X X X X X X X X 

 

1.6
. 

Увођење нове 
буџетске линије за 
потребе 
имплементације ЛАПа 
реадмисије 

Одлука о 
новој 
буџетској 
линији 

Локални 
реадмисиони 
тим – 

  X X X X X X X X X X X X X X 
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1.7
. 

Пријава на Завод за 
запошљавање 

Број 
пријављених 
лица 

Локални 
реадмисиони 
тим- 

   X    X    X    X 
 

1.8
. 

Остваривање права 
на здравствену 
заштиту 

Број 
осигураних 
лица 

Локални 
реадмисиони 
тим 

   X X X X X X X X X X X X X 
 

1.9
. 

Остваривање права 
из пакета социјалних 
давања 

Број 
уведених у 
права 

Локални 
реадмисиони 
тим – ЦРС  

            X X X X 
 

Општи циљ: ,,БХ држављани који се враћају у Босну и Херцеговину по основу споразума о реадмисији имају 
приступ припадајућим правима и помоћ у процесу социјално економске ре/интеграције “ 

Специфични циљ 2: 
Обезбјеђене 2 (двије) стамбене јединице уколико се укаже потреба за привремено 
стамбено збринавање особа које су враћене по основу споразума о реадмисији у 
периоду 2021-2024 године 

Р. 

бр 
Активност Индикатори 

Носилац 
активности 

 

Рок за реализацију Финанс
ијска 

средств
а 

2021 2022 2023 2024 

 Напомен
а2 

2.1. Анализа постојећих 
стамбених јединица 
у власништву 
локалне заједнице 

Број 
стабених 
јединица 

Локални 
реадмисиони 
тим 

X X X X X X X X X X X X X X X X  

2.2. Излазак на терен и 
утврђивање стања 
објекта 

Број 
излазака на 
терен 

Локални 
реадмисиони  
тим 

X X X X X X X X X X X X X X X X  

2.3. Процјена стања 
објекта и израда 
предрачуна радова 

Број 
израђених 
процјена 

Локални 
реадмисиони 
тим 

X X X X X X X X X X X X X X X X  

2.4. Информисање 
надлежних 
институција и 
израда Одлуке о 
кориштењу 
стамбених јединица 
за потребе 
реадмисије 

Број 
достављени
х 
информација 

Локални 
реадмисиони 
тим 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X  

2.5. Обнова стамбених 
јединца 

у програм 
реадмисије 

Број 
обновљнени
х стамбених 
јединица 

Локални 
реадмисиони 
тим 

    X X X X X X X X X X X X  

2.6. Прикључење 
објекта на струју, 
воду, канализацију, 
интернет, 
каблосвску 

Број 
прикључака 

Локални 
реадмисиони 
тим 

 

    X X X X X X X X X X X X  

2.7. Опремање 
стамбеног објекта 
нужним стварима за 
боравак 
реадмисираног 
лица 

Бројчани 
попис ствари 

Локални 
реадмисиони 
тим 

    X X X X X X X X X X X X  

2.8. Изналажење 
потенцијалних 
донатора за за 
помоћ у обнови куће 
у власништву Града 
у сврху реадмисије 

Број 
поднешених 
захтјева за 
помоћ 

Локални 
реадмисиони 
тим 

 

    X X X X X X X X X X X X  

2.9. Мониторинг над 
кориштењем 
стамбене јединице 
намјењене за 
реадмисију 

Број 
обављених 
мониторинга 

Локални 
реадмисиони 
тим 

    X X X X X X X X X X X X  

2.10
. 

Израда Правилника 
о кориштењу 
стамбеног објекта – 
кућни ред 

Број 
израђених 
правилника 

Локални 
реадмисиони 
тим 

    X X X X X X X X X X X X  

2.11 Информисаност о 
кориштењу 
стамбене јединице у 
програм реадмисије 

Број 
достављени
х 
информација 

Локални 
реадмисиони 
тим 

    X X X X X X X X X X X X  
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Општи циљ: ,,БХ држављани који се враћају у Босну и Херцеговину по основу споразума о реадмисији имају 
приступ припадајућим правима и помоћ у процесу социјално економске ре/интеграције “ 

Специфични циљ 3: 
Идентификација  особа  из  процеса  реадмисије,  на  основу  социјално  
економских  картона,  које  могу  бити потпомогнуте у процесу 
само/запошљавања 

Р. 

бр 
Активности Индикатори 

Носитељ 
активности 

 

Рок за реализацију Финан
сијска 
средст

ва 
2021 2022 2023 2024 

3.1 Идентификација 
потреба и способности 
из соц - економског 
картона 

Број 
идентифицир
аних 

лица 

Локални 
реадмисион
и тим 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Напоме
на2 

3.2 Идентификација и 
анализа потреба 
послодаваца за 
радном снагом 

Број 
послодаваца 

Локални 
реадмисион
и тим  

   X X X X X X X X X X X X X  

3.3 Посредовање у 
запошљавању 

Број 
запослених 
лица  

Локални 
реадмисион
и тим 

   X X X X X X X X X X X X X  

3.4 Укључивање у 
постојеће програме 
запошљавања и 
самозапошљавања 

Број 
оспособљени
х лица 

Локални 
реадмисион
и тим 

   X X X X X X X X X X X X X  

3.5. Праћење процеса 
запошљавања и 
самозапошљавања 

Број 
извјештаја 

Локални 
реадмисион
и тим 

   X X X X X X X X X X X X X  

 

 
10. БУЏЕТ 

10.1. Ресурси 

 

Процијењено је да ће за реализацију Локалног акционог 
плана ре/интеграције особа  по основу споразума о реадмисији 
у граду Дервента бити потребни људски, материјални, технички 
и финансијски ресурси како би се побољшао положај ове 
популације и убрзао процес њихове интеграције у ову средину. 
Локална заједница располаже људским, материјалним и 
техничким ресурсима. Финансијски ресурси ће бити доступни од 
2022. године кроз буџет на локалном нивоу, као и кроз 
донаторска улагања.  

 

10.2. Буџет 

 

За реализацију Локалног акционог плана ре/интеграције 
особа  по основу споразума о реадмисији у Дервенти биће 
потребно 5.000,00 КМ. Детаљан годишњи буџет биће урађен на 
основу разрађених годишњих планова за сваку годину. Средства 
за реализацију овог Локалног акционог плана обезбјеђиваће се 
из различитих извора: 

 Буџета града, 

 Донаторских средстава која ће се обезбиједити путем 
пројеката  

 Других допступних извора. 
 
 
 
 

11. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛАП 

 

Имплементација ЛАП-а обухвата локалне структуре и 
различите мјере и процедуре које ће обезбиједити његово 
успјешно провођење. Након усвајања ЛАП-а од стране локалне 
управе, за његову примјену и праћење биће задужен Локални 
тим за реадмисију (ЛОКАЛНИ РЕАДМИСИОНИ ТИМ) који је 
учествовао у његовој изради.  ЛОКАЛНИ РЕАДМИСИОНИ ТИМ 
ће у потпуности одговарати за вођење цјелокупног процеса 
примјене ЛАП-а. Оперативну структуру за примјену овог 
Локалног акционог плана чиниће институције, организације и 
тимови које ће имати задатаке и одговорност за реализацију 
Локалног акционог плана и унапређење процеса пимјене истог. 
Детаљне годишње извјештаје сачињаваће ЛОКАЛНИ 
РЕАДМИСИОНИ ТИМ, а усвајаће их Скупштина града. 
Имплементација Локалног акционог плана обављаће се 
континуирано у складу са активностима које су предвићене 
истим. Механизми праћења, оцјењивања успјешности примјене 
ЛАП-а и доношења евентуалних корективних мера биће 
дефинисани Планом праћења и оцјењивања успјешности 
(планом мониторинга и евулације). 

 

12. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЈЕНА 

12.1. Циљ праћења, временски оквир, предмет 
праћења и процјене, кључни индикатори, методе и технике 
праћења и процјене 

 

Циљ праћења и оцјена успјешности (мониторинг и 
евалуација) Локалног акционог плана је да се систематично 
прикупљају подаци, прати и надгледа процес примјене и 
процјењује успјех Локалног акционог плана. По потреби ће се 

2.12 Одлука о додјели 
стамбене јединице 
за програм 
реадмисије 

Број 
израђених 
Одлука 

Број 
склопљених 
Уговора 

Локални 
реадмисиони 
тим 

 

    X X X X X X X X X X X X  
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предузимати одређене корективне мјере уколико подаци и 
анализе покажу да треба мијењати одређене активности. 

Временски оквир: Мониторинг се спроводи континуирано и 
дугорочно за период 2021-2024. године. 

Предмет праћења и процјене укључују цјеловито 
сагледавање испуњења активности – задатака и специфичних 
циљева. 

Кључни индикатори за праћење и оцјењивање успјешности 
примјене Локалног акционог плана су сљедећи: 

 Структура корисника услуга и програма 

 Број нових услуга 

 Мјере економске интеграције 

 Број додијељених новчаних помоћи 

 Број лица која су привремено стамбено збринута 

 Обим финансијских средстава издвојених за потребе 
особа из процеса реадмисије  

 Структура финансијских средстава издвојених за 
потребе особа из процеса реадмисије 

Методе и технике праћења и процјене: За праћење и оцјену 
успјешности користиће се стандардни сет алата: евидентирање 
корисника, интервјуи са корисницима (упитник, разговори), 
анкете, извјештавање и др.  

 

12.2. Оцјена успјешности 

 

Локални Реадмисиони Тим (ЛОКАЛНИ РЕАДМИСИОНИ 
ТИМ) биће одговоран за праћење и оцјењивање успјешности 
рада на примјени Локалног акционог плана. 

 

С A Д Р Ж A J  
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