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У фокусу

Поводом 20 година 
постојања и рада Завод за уџ-
бенике и наставна средства 
Републике Српске објавио 
је конкурс за најбољи не-
објављен роман. На конкурс 
могу да се пријаве сви писци 
са ијекавско-екавског говор-
ног подручја под условом да 
рукопис романа никада није 
објављиван. Конкурс је отво-
рен до Ђурђевдана наредне 
године, а награђени роман 
ће, како је планирано, бити 
објављен до Бањалучког сајма 
књига. Романе који пристигну 
на конкурс оцјењиваће жири 
у чијем су саставу књижевни-
ци, професори књижевности и 
књижевни критичари. „Златна 
сова“обухвата повељу, обја-
вљивање дјела и новчану на-
граду у износу од 15.000 КМ. 

Мирослава Јанковића, 
извршног уредника за изда-
вачку дјелатност Завода пи-
тали смо зашто таквих ини-
цијатива није било више и 
раније у Републици Српској? 

Што се тиче Завода, он се 
годинама издавачки доказивао 
на штампању уџбеника, што 
је његова основна задаћа, али 
смо посљедњих година успје-
ли да тај основни посао “уг-
лавимо” у рокове, подигнемо 

на завидан ниво и да 
тако “купимо” врије-
ме за већи ангажман 
на издавању белетри-
стичке литературе. 
Завод данас и кадров-
ски и технолошки може да се 
прихвата оваквих захтјевних 
издавачких послова. А зашто 
нема великих књижевних кон-
курса у РС, морате питати дру-
ге издаваче. Завод је највећи 
издавач у РС и нормално је да 
овај “заокрет” крене од њега. 

У Бањалуци већ дуже 
постоји награда за књижев-
ност “Кочићево перо” која 
је општег типа, али се нај-
чешће додјељује романопи-
сцима и то са ширег подручја 
српског језика. Шта бисте 
истакли као компаративну 
специфичност “Златне сове”? 

Ако сте мислили да ће 
нам награда “Кочићево перо” 
бити конкуренција – неће. 
То је награда за већ објављен 
роман. Специфичност наше 
“Златне сове” је та што ће на-
градити необјављен рукопис, 
што ће наградити још два ви-
сокооцијењена рукописа њи-
ховим објављивањем, односно 
оставити жирију право да још 
према своме нахођењу препо-
ручи Заводу откуп одређеног 

броја добрих рукописа. Дакле, 
“Златна сова” ће покренути 
и добро протести нашу књи-
жевну сцену. Бар се тако нада-
мо.

У пропозицијама конкур-
са за роман године стоји да се 
рачуна на писце из Српске и 
Србије.Истовремено, каже се 
да су то аутори који пишу на 
екавско-ијекавском српском је-
зику. Не значи ли то онда да 
могу да конкуришу и књижев-
ни ствараоци који живе и раде 
у Црној Гори, Хрватској и у 
дијаспори, односно сви који се 
служе српским језиком?

Одредница да се на кон-
курс могу јавити “аутори који 
пишу на екавско-ијекавском 
говору српског језика” значи 
да свакако рачунамо на ауто-
ре који живе изван граница РС 
и Србије, на оне који живе и 
у Хрватској, Црној Гори, Ма-
кедонији, ФБиХ, дијаспори… 
а пишу на српском језику и 
тако припадају српском књи-
жевном миљеу.

“Златна сова” за најбољи 
необјављен роман
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У фокусу
Ваша издавачка кућа, по-

ред “Златне сове”, најављује и 
низ наградних конкурса за по-
езију, приповјетке, књижевну 
критику и сл. Да ли актуел-
ни обим и квалитет књижевне 
продукције у РС већ одговара 
тако великој понуди награ-
да или, напротив, оне треба 
да послуже прије свега као 
подстицај?

Да послужи прије 
свега као подстицај пи-
сцима из Републике Српс-
ке, који су опет можда и 
најзначајнији промото-
ри највећих вриједности 
националног духа. Тим 
наградама за поједине 
литерарне жанрове жели-
мо да им удахнемо вољу 
за радом, такмичењем и 
животом уопште у овим 
тешким и депресивним 
временима. Те награде ће 
бити искључиво додјељи-
ване писцима који живе и 
раде на подручју Републи-
ке Српске.

Новчани дио награ-
де “Златна сова” је рела-
тивно висок у односу на 
књижевне награде не само у 
Српској него и у Србији. Да ли 
постоји опасност да то приву-
че најистакнутије српске пи-
сце из Београда, рачунајући и 
оне поријеклом из БиХ, те да 
“домаће” мање искусне ауто-
ре потисне прејака конкурен-
ција? 

Новчани износ од 15.000 
КМ је заиста висок, од њега 
је чини ми се већи само из-
нос НИН-ове награде и ми 
желимо да њиме привучемо 

најистакнутије писце српског 
језика. Желимо најјачу мо-
гућу конкуренцију, јер тако ће 
“Златна сова” најприје поле-
тјети у висине… А да ли ћемо 
и добити, остаје да се види. 
Има ту и објективних препре-
капрема нашим очекивањима: 
немају сви који би конкуриса-

ли готови или у рукопису већ 
започет роман, неки су везани 
и уговорима са својим изда-
вачима и пишу само за њих. 
Ипак, надамо се добром руко-
пису на конкурсу.

Завод је на конференцији 
за новинаре најавио велики зао-
крет у издавачкој продукцији. 
Да ли то значи да ће у изда-
вачком плану за ову и наредне 
године уџбеници бити само дио 
ваше укупне продукције? 

Уџбеници остају наш ос-
новни и најважнији посао а 
белетристичко издаваштво ви-
соког ранга сљедећи циљ, јер, 
понављам,  Завод има и снагу 
и жељу да се упусти у ову нову 
издавачку продукцију.

У времену економске кризе 
када се многи пројекти 
крешу и одлажу, а кул-
тура је обично прва на 
удару, амбициозни пла-
нови Завода за уџбени-
ке РС дјелују као велико 
освјежење и охрабрење. 
Шта стоји иза тога?   

Да овај наш кон-
курс дјелује као освје-
жење на културном пла-
ну РС и шире. Иза тога 
стоји наша најплеме-
нитија и најпоштенија 
намјера да помогнемо 
„први стуб“ културе сва-
ког народа – књижев-
ност. Желимо да про-
изведемо макар једну 
добру књигу годишње, 
која ће одјекнути и о 
којој ће се причати. До-
бра књига нема цијену. 
Најбољи примјер за то у 

нашој култури је Иво Андрић, 
на чијој се Нобеловој награди 
и њеном сјају „грије“ и освје-
тљава сва наша култура (не 
само литература) ево већ пола 
стољећа.

Miroslav Janković
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Одржан други Фестивал науке
у Републици Српској

Под мотом „Науком до 
маште“ у Бањалуци је од 7. до 
9. новембра ове године одр-
жан други по реду Фестивал 
науке у Републици Српској 
који је привукао како преда-
ваче, научнике и промоте-
ре науке  из цијелог региона 
тако и многобројне посјетио-
це - дјецу и одрасле љубитеље 
науке.

Фестивал је отворио ми-
нистар науке и технологије 
Републике Српске, проф. др 
Јасмин Комић. Програм је 
био веома разноврсан и во-
дио је путем, како су органи-
затори најавили, од плазмо-
лизе до хуманоидног робота. 
На Фестивалу се представило 
мноштво организација које 
су активно учествовале у по-
пуларизацији науке, а међу 
њима су били и Центар за 
промоцију науке и Институт 
„Михајло Пупин“ из Србије, 
Савез иноватора Републи-
ке Српске и бројне високош-
колске установе из Републи-
ке Српске које су организо-
вале сталне демонстрације. 
Највећу пажњу посјелилаца 
привукао је 58 центиметара 
висок хуманоидни робот Нао 
кога је представио Институт 
Михајло Пупин из Београда.

У оквиру Фестивала на-
уке у Вијећници Банског одр-

жана су научно-популарна 
предавања, док је у Тржном 
центру „Меркатор“ било уп-
риличено „5 минута са на-
учником“.

Велико интересовање 
публике привукла су и пре-
давања одржана у Вијећни-

ци Културног центра Бански 
двор.

У оквиру другог Фести-
вала науке министар науке и 
технологије Републике Српс-
ке проф. др Јасмин Комић 
отворио је, заједно са пред-
сједником Академије наука и 
умјетности Републике Српске 

Наука
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(АНУРС) академиком Рајком 
Кузмановићем, Лаборато-
рију за соларну електрану у 
АНУРС која је резултат више-
годишњег рада на научноис-
траживачким пројектима из 
области алтернативних – об-
новљивих извора енергије.

Овогодишњи фестивал 
науке завршен је свечаном 
академијом, на којој су до-
дијељене награде за најбоље 
студенте истраживаче, нај-
бољу научну књигу, најбољи 
научни часопис и најбољу на-
учноистраживачку организа-
цију.

Електротехнички факул-
тет бањaлучког Универзитета 
проглашен је најбољом науч-

но-истраживачком организа-
цијом у Републици Српској у 
протеклој години.

За најбољу научну књигу 
у Републици Српској прогла-
шена је „Демографски губици 
у БиХ од 1992. до 2011. годи-
не“ проф. др Стеве Пашалића, 
а за најбољи научни часопис 
Зборник радова Економског 
факултета Универзитета у Ис-
точном Сарајеву.

Најбољи студенти истра-
живачи у првом циклусу сту-
дија су Дејан Радаковић у об-
ласти медицине и Соња Мар-
ковић у области музике, на 
другом циклусу Миодраг Ви-
даковић у математици и ин-
жењерству, док је на трећем 

циклусу студија признање 
припало Владимиру Ковачу у 
области визуелне комуника-
ције и архитектонске графи-
ке.

Министар науке и тех-
нологије Републике Српске 
проф. др Јасмин Комић ис-
такао је да је велика посјеће-
ност у три дана фестивала по-
казала да је он испунио циљ 
подизања свијести о значају 
науке у друштву и да је њего-
ва порука схваћена на прави 
начин.

Наука
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Пројекти

Општина Козарска Ду-
бица је формирала пословну 
зону на локацији „Липова Гре-
да“ - Драксенић укупне повр-
шине од 69 ха.

Пословна зона „Липова 
Греда“ је смјештена обострано 
уз магистрални пут Козарска 
Дубица - Градишка и удаљена 
свега 10 км од граничног пре-
лаза Доња Градина - Јасеновац 
(Хрватска).

Аутопут Загреб-Београд 
налази се на само 19 км удаље-
ности и повезује зону са свим 
већим центрима у регији и 
даље у Европи (Загреб 100 км, 
Београд 322 км, Љубљања 267 
км).

Близина пловне ријеке 
Саве, локацију чини додатно 
интересантном због могућ-
ности пловне везе са Европом. 

Опремљеност 

Пословна зона пред-
виђена је за изградњу индус-
тријских постројења мале и 
средње величине за дјелатност 
производње и обраде, као и за 
развој свих врста обрта и ус-
лужних објеката, хладњача и 
складишта за различите намје-
не.

Инвеститорима у послов-
ној зони „Липова Греда“ је 
обезбјеђена комплетна путна 
инфраструктура, прикључак 

на водоводну и канализациону 
мрежу, те прикључак на елек-
тро и телекомуникациону мре-
жу.

У првој фази изградње 
инфраструктуре у пословној 
зони, уложено је 1,2 милиона 
КМ.

Завршени су инфраструк-
турни радови на приступним 
улицама у склопу зоне, из-
грађена је двострука канали-
зацијска мрежа за оборинске и 
отпадне воде и комплетна во-
доводна мрежа.

У сарадњи са Електро-
крајином је инсталирана тра-
фостаница капацитета 1 МW 
чиме је омогућен прикључак 
електричне енергије инвести-

Пословна зона “Липова Греда”
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Пројекти

торима у пословној зони „Ли-
пова Греда“.

Понуда

Инвеститору је до пар-
целе обезбјеђена сва потребна 
инфраструктура (канализа-
ција и посебан одвод индус-
тријских и оборинских вода, 
вода, струја, оптички каблови 
за телефон и интернет) уз на-
помену да конкретно прикљу-
чење инвеститор појединачно 
уговара са пружаоцима услуга.

Обезбијеђен је поједи-
начан приступ сваком инвес-
титору и активна помоћ при 
припреми потребне докумен-
тације.

Цијена земљишта унутар 
пословне зоне износи 4,50 €/
м2 уз могућност давања попус-
та на цијену, зависно од броја 
новоформираних радних мјес-
та, износа инвестиције и врсте 
дјелатности. Инвеститор до-
бија земљиште у трајно влас-
ништво.

Наканда за промје-
ну намјене пољопривредног 
земљишта у грађевинско изно-
си 1 евро/м2 уз могућност да се 
инвеститор ослободи плаћања 
ове накнаде за одређене инвес-
тиције.

Обавезе инвеститора пре-
ма oпштини Козарска Дуби-
ца су плаћање комуналија и 
грађевинске ренте који укупно 
до добијања употребне дозволе 
износе 1,50-2,00 €/м2 изграђе-
ног грађевинског простора.

Посебна предност послов-
не зоне „Липова Греда“ је рје-
шено питање власништва јер 
је oпштина Козарска Дубица 
100% власник земљишта у по-
словној зони, чиме се скраћују 
све процедуре приликом про-
даје и издавања потребне доку-
ментације.

Максимално су скраћене 
све процедуре око издавања 
потребних дозвола и до изда-
вања грађевинске дозволе по-
требно је максимално 90 дана.  

Расположиви ресурси

Квалификовани радници 
машинске, дрвопрерађивач-
ке, текстилне струке и осталих 
производних занимања као и 
висококвалификовани кадрови 
различитих усмјерења.

Подршка локалне управе

Општина Козарска Дуби-
ца је умањила цијену плаћања 
комуналија и грађевинске рен-
те 50 % за објекте у пословној 
зони Липова Греда.

Услуге инвеститорима:
• Услуге на једном мјесту;
• Убрзане процедуре регис-

трације, издавања дозвола 
и рјешења на локалном ни-
воу;

• Подршка у поступку до-
бијања различитих дозвола, 
на вишим нивоима;

• Информације о законима и 
прописима релевантним за 
инвеститоре;
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Пројекти

• Брзи одговори на специфи-
чне захтјеве;

• Информисање о подсти-
цајима и помоћ при њиховој 
реализацији;

• Подршка реализацији спе-
цифичних пројеката;

• Постпројектне услуге;
На утврђену цијену 

земљишта од 4,50 €/м2 инвес-
титорима обезбијеђени су и по-
пусти.

Општина Козарска Дуби-
ца инвеститорима приликом 
уласка у Пословну зону може 
дати попуст, и то :

према броју новозапосле-
них радника
• број новозапослених радни-

ка од 30 до 50 - 10 %
• број новозапослених радни-

ка од 51 до 100 - 20 %
• број новозапослених радни-

ка од 101 до 150 - 30 %

• број новозапослених радни-
ка преко 150 40 %

према вриједности инвес-
тиције
• инвестиција од 2.000.000 

КМ до 4.000.000 КМ - 5 %
• инвестиција од 4.000.000 

КМ до 6.000.000 КМ - 10 %
• инвестиција од 6.000.000 

КМ до 8.000.000 КМ -15 %
• инвестиција преко 

8.000.000 КМ - 20 % 
• Инвеститор који намјерава 

да покрене погон за прераду 
пољопривреднихпроизвода 
који де ангажовати локалне 
пољопривредне произвођа-
че на кооперантској основи 
30 %

Коначна купопродајна 
цијена грађевинског земљишта 
утврђује се тако да ће се ин-
веститору извршити умањење 

понуђене цијене за одобрени 
кумулативни износ попуста.

Услови за посреднике

Посредник чијим је по-
средовањем закључен уговор 
о купопродаји грађевинског 
земљишта у Пословној зони 
има право на накнаду за посре-
довање у висини од 20% од ку-
попродајне цијене.

Уговором о посредовању 
Општина ће се обавезати да де 
исплатити накнаду сваком по-
среднику чије ће посредовање 
довести до закључења уговор 
о купопродаји грађевинског 
земљишта у Пословној зони.

Општина се не може уго-
вором о посредовању обавеза-
ти само према једном искљу-
чивом посреднику.
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Еко-центар „Љекарице“ 
се налази код Омарске, на 
тридесетак километара за-
падно од Бањалуке у правцу 
Приједора. 

Власник Драгомир Лон-
чар још почетком деведесе-
тих година на теренима дана-
шњег Еко-центра „Љекарице“ 
почео са викендицом и два 
језера, да би, сваке године 
додавао нови садржај и да-
нас ову оазу љепоте претво-
рио у еко центар намијењен 
активном одмору са десет 
језера и два базена, кампом 
и спортским теренима који 

служе за спортски риболов, 
разне спортове на земљи и 
води и купање, у нетакнутој 
природи са готово свим по-
требним туристичким садр-
жајима Центар „Љекарице“ 
је за посјетиоце припремљен 
и отворен прије девет го-
дина, а број посјетилаца се 
временом повећавао. Цен-
тар је у посљедњих неколико 
година постао најатрактив-
нија туристичка дестинација 
у Поткозарју На 30 хектара 
простора центар може угос-
тити 5.000 посјетилаца. 

Природни фактори

Повољна клима, да-
режљивост природе, језера, 
извори, потоци и ријеке, ли-
ваде, шумски пропланци, бре-
жуљци су дио понуде Центра 
коју треба видјети и доживје-
ти. Око самог Центра налази 
се појас црногоричне шуме, 
док се у његовој широј околи-
ни налазе непрегледна прос-
транства бјелогоричне шуме 
са бројним пропланцима. 
Многобројни извори и потоци 
богати су ријечним раковима, 
шкољкама и рибом. Посјети-

Еко центар “Љекарице”

Туризам
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цима су на располагању број-
ни шумски путеви и стазе. Ту 
лежи читаво богатсво љеко-
витог биља, гљива и шумских 
плодова. Бројна мјеста на 
овом предјелу уређена су за 
самостално припремање јела 
са роштиља, уживање у хла-
довини и одмор од свакоднев-
них брига. Послије градске 
буке шуштање лишћа и оста-
ли звуци шуме су право освје-
жење за посјетиоце.

Купалиште

Пливање и разни видо-
ви рекреације на води су сас-
тавни дио туристичке понуде 
Еко- центра „Љекарице“. Од 
10 постојећих језера једно је 
посебно уређено за купање. 
Са првим данима јуна базени 

у Еко- центру „Љекарице“ су 
отворени за купање спремни 
да угосте све љубитеље одмо-
ра у природи, као и ђачке јед-
нодневне екскурзије.

Спортски терени 

У складу са основном ви-
зијом Еко центра „Љекарице“ 
да се модерном човјеку пону-
ди здраво природно окружење 
и здрав начин живота, у саста-
ву центра се налазе многи им-
провизовани спортски тере-
ни, трим стаза, као и нетакну-
та природа. Шетња у природи 
је веома важна за посјетиоце 
свих генерација, за здраве и 
оне слабијег здравља и пред-
ставља једноставан и веома 
ефикасан вид активног одмо-
ра. 

Ресторан

У ресторану Еко центра 
„Љекарице“ гости уживају у 
специјалитетима куће, ве-
ликом избору разних пића у 
природном окружењу. Разне 
чорбе, јела испод сача, пе-
чење са ражња и домаћа јела 
са ових простора припремају 
се на традиционалан начин. 

Камповање

Кампинг-простор Цен-
тра омогућује својим посје-
тиоцима да се слободно пре-
пусте одмору. Смјештајем у 
кампу посјетиоци појачавају 
окрепљујући ефекат боравка 
у природи јер имају могућ-
ност да успоставе веома при-
сан контакт са природним ок-

Туризам
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ружењем. Кампинг-простор 
се редовно одржава, тако да 
нема опасности од повреда, 
змија и сл. што зна правити 
проблеме у природи. 

Лов и Риболов

Саставни дио понуде 
Еко центра „Љекарице“ су и 
лов и риболов. Језера су бо-
гата рибом, а шуме пернатом 
и длакавом дивљачи. Лов на 
фазане, дивље патке, зечеве, 
лисице, дивље свиње, срне и 
вукове има много својих обо-
жавалаца. 

Хотел

У изградњи је хотел са 
сљедећим садржајима. 

Угоститељски капаците-
ти: 
• ресторан (200 мјеста), 
• башта (800 мјеста), 
• мини бар, 
• банкет сала (200 мјеста), 
• могућност спајања три 

сале (конференцијска сала 
I и II и банкет сала) у једну 
салу са 400 мјеста. 

Смјештајни капацитети: 
• 13 соба (2 једнокреветне, 7 

двокреветних и 4 трокре-
ветне), 

• 2 апартмана. 
• Пословни капацитети: 
• конференцијска сала I(100 

мјеста), 
• конференцијска сала сала 

II (30 мјеста), 
• пословни салон (30 мјес-

та). 

Остали садржаји: 
рецепција, 
теретана и wellness и
фризерски салон

У плану је изградња бун-
галова у којима ће бити 40 ле-
жајева, те омладински камп 
са смјештајним капацитети-
ма од 200 кревета за школу 
у природи и спортски ком-
плекс, као и изградња етно 
села са етно збирком старина 
из 18. и 19. вијека.

Туризам
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Подручје општине Дер-
вента простире се између ни-
ских планина Мотајице на сје-
верозападу, Вучјака на сјеверо-
истоку и Крњина на југозападу. 
Крајњу сјеверозападну границу 
општине чини ријека Сава, што 
је уједно и граница Републике 
Српске са Републиком Хрват-
ском.

Гледано у цјелини, под-
ручје општине је претежно 
брежуљкасто, осим уске равни-
це уз ријеку Укрину, гдје се на-
лази око 10% од укупне повр-
шине територије општине.

Дервентска општина се, 
дакле, налази на сјеверу Ре-
публике Српске и граничи са 
општинама: Брод, Модрича, 
Добој, Прњавор и Србац. Повр-
шина општине Дервента изно-
си 517 квадратних километара.

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

од Бањалуке 85 км. Занимљив 
податак представља чињеница 
да је Дервента на подједнакој 
удаљености од Београда, Загре-
ба и Сарајева, ccа 200 киломе-
тара.

Клима

За подручје општине Дер-
вента се може рећи да има 
умјерено-континенталну кли-
му, конкретније измијењено- 
панонску климу (као подтип). 
Утицај панонске климе са сје-
вера (подтип умјерено - кон-
тиненталне климе) ублажен 
је брдовитошћу и шумовито-
шћу предјела, тако да су љета 
нешто свјежија, а зиме нешто 
хладније у односу на панонску 
равницу. Присутни су и чести 
продори влажног ваздуха под 
утицајем западних вјетрова.

Просјечна температура 
најтоплијег мјесеца јула изно-
си 20,5 °C. Зиме су углавном 
умјерено хладне. Просјечна 
температура најхладнијег мје-
сеца јануара износи -3,3 °C. 
Годишње колебање температу-
ре је око 24 °C. Просјечна го-
дишња температура је нешто 
мало виша од 10 °C. Јесени и 
прољећа су приближно топла.

Вјетрови на подручју 
Дервенте су слаби и ријетки. 
Јачина вјетрова по Бофоровој 
скали износи просјечно од 2,5 
до 3. Највише вјетрова дува из 

Дервента

Општине РС
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правца сјевероистока 24%, са 
истока 20%, затим сјевероза-
пада 18%.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

Земљиште

Земљиште је основни при-
родни ресурс на коме већина 
становништва општине темељи 
своју егзистенцију, и важно је 
споменути да је земљиште још 
увијек очувано од загађења. 
Пољопривредно земљиште је 
природно богатство и добро од 
општег интереса, то је темељ 
пољопривредне производње и 
производње хране за човјека и 
његове потребе.

На подручју руралног 
дијела општине Дервента при-
сутно је 38.825 посједника 
земљишта, са 61.235 пољопри-
вредне парцеле и 35.671 ха 
укупних пољопривредних по-
вршина

У погледу бонитета (ква-
литета) земљишта, 26,7% 
чини земљиште од I - IV кла-
се, које представља квалитетно 
пољопривредно земљиште, а 
73,3% земљиште од V - VII кла-
се.

П о љ о п р и в р е д н о 
земљиште у површини од око 
35.671 ха на подручју општи-
не распоређено је на приват-
но и државно власништво. под 
приватним је око 34.198 ха или 

96,37%, а у државној својини 
1.473 ха или 3,63%. Обрадивог 
пољопривредног земљишта је 
око 34.803 ха, од чега је у при-
ватној својини око 33.720 ха 
или 96,88 %, а у државној око 
1.083 ха или 3,12 %.

Воде

Простор општине Дер-
вента по годишњој расподје-
ли падавина спада у сушнија 
подручја, али, с обзиром на за-
ступљену равномјерност пада-
вина и повољан геолошки, ге-
оморфолошки и флористички 
састав, хидрографска мрежа 
овог подручја је добро развије-

Општине РС

Дервента над Укрином
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на. Воде са овог подручја при-
падају црноморском сливу.

Према подацима из во-
домјерне станице у Дервенти 
највећи водостаји на ријеци 
Укрини забиљежени су у марту, 
априлу и мају, а затим у новем-
бру. Ови подаци нам говоре да 
Укрина има нивално- плувијал-
ни режим, што значи да је удио 
снијега у храњењу ријеке већи 
него удио кишнице. Тачније, 
максимум у прољетним мје-
сецима условљен је отапањем 
снијега и појачан је прољетним 
кишама (чиме је нивални фак-
тор донекле релативизован), а 
секундарни максимум у мјесе-

цу новембру проузрокован је 
јесењим кишама.

Ријека Укрина

Главни водоток на под-
ручју општине Дервента је 
ријека Укрина. Она настаје 
од Велике и Мале Укрине са 
укупним сливним подручјем 
од око 1516 км2. Ријека Укри-
на се сврстава у водоток друге 
категорије, што значи да се те 
воде могу користити за купање, 
рекреацију, спортове на води, 
гајење рибе, а уз одговарајућу 
обраду и у прехрамбеној ин-
дустрији и за пиће.

Дужина главног тока - од 
Кулаша, гдје се ове двије ријеке 
састају, па до ушћа у Саву (код 
Кораћа) - износи око 85 ки-
лометара. Ријека Укрина кроз 
општину Дервента протиче у 
дужини од 37 км. Дужина тока 
од извора Велике Укрине (на 
планини Узломац) па до ушћа 
у Саву износи 119 километара. 
Према томе, Укрина је најдужа 
аутохтона ријека у Републици 
Српској. 

Рјечица Лупљаница, дес-
на притока Укрине, доживјела 
је изразитије смањење про-
тицаја. То је највјероватније 
проузроковано крчењем не-

Општине РС

Зграда општине Дервента
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кадашње шуме Бајковац, која 
је претворена у ораничне по-
вршине. Дервента се морала 
оријентисати на нове изворе 
воде и 1971. године у водо-
водни систем уведено је ново 
извориште у Кораћу. Током 
ратних дејстава 1992. године, 
дервентски водовод је у зна-
чајниој мјериразорен. Након 
рата, уз помоћ влада Норвешке 
и Шведске, пришло се санацији 
водосистема. Данас се град и 
предграђа снадбијевају водом 
са три црпилишта - Кораће, 
Лупљаница и Билића врело.

На подручју дервентске 
општине постоји и већи број 
потока, као што су Агићки по-

ток, Вуковија, Жировина, Гако-
вац, Главнинац, Дервентски по-
ток и други. Они немају већег 
хидролошког значаја, док су 
они у градским и приградским 
насељима запуштени и готово 
претворени у канализационе 
колекторе. Први и основни по-
тенцијал ријеке Укрине је сама 
њена вода која је обогаћена 
веома разноврсним рибљим 
фондом. Воду ријеке Укрине 
искориштавају и два рибњака 
у Прњавору и Броду. Ријека 
Укрина је позната по појави 
такозваног цвјетања ријеке Ук-
рине чиме се може похвалити 
веома мали број ријека у свије-
ту.

Искориштавање ријеке 
Укрине огледа се и у експлоата-
цији шљунчаног материјала из 
водотока који прије свега слу-
жи за насипање путева. Општи-
на Дервента показује велико 
интересовање за ријеку Укрину 
и план је да се сви потенција-
ли увежу и укључе у заштиту и 
очување ријеке. Највише енер-
гије биће усмјерено на очу-
вање еко-система, уређење и 
контролу искоришћавања по-
менутих потенцијала, а посеб-
но на подизање нивоа свијести 
грађана општине Дервента.

Општине РС

Трг православља



Представништво реПублике срПске 17

Шуме

Шуме и шумска земљишта 
због својих општекорисних 
функција и привредног значаја 
су добра од општег интереса и 
као такви заслужују и уживају 
посебну бригу. Газдовање шу-
мама (заштита шума од свих 
врста штета, узгајање шума, 
кориштење шума и шумског 
земљишта, изградња и одржа-
вање шумских комуникација 
и унапређење свих корисних 
функција шума) остварује 
се под условима и на начин 
утврђен Законом о шумама, 
Законом о заштити биља, Зако-
ном о сјемену и садном мате-

ријалу, подзаконским актима 
(уредбе, правилници, упутства 
шумско-привредним основа-
ма, изведбеним пројектима и 
осталим актима који имају за-
конску основу).

Од правилне и стручне 
реализације шумско-привред-
не основе и пројеката за из-
вођење зависи и успјешност 
газдовања шумама, очуваност 
и унапређење опште функције 
шума, повећање прираста, 
трајност газдовања, а самим 
тим превођење свих катего-
рија шума у што квалитетније 
и продуктивније шумске ком-
плексе

Надзор над газдовањем 
шумама, као и извршење 
стручних услуга у овој обла-
сти те вршење контрола у свим 
сегментима шумарства врши 
Републичка инспекција за шу-
марство. У оквиру админи-
стративних граница општине 
Дервента. Корисник држав-
них шума је Јавно предузеће 
шумарства „Шуме Републике 
Српске“ а.д. Соколац, Шумско 
газдинство Добој и Шумска 
управа Дервента, које је извр-
шилац стручно-техничких по-
слова у шумама у приватној 
својини.

Ријека Укрина зими

Општине РС
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ИНФРАСТРУКТУРА

Водоводна мрежа

У Дервенти дје-
лује aкциoнaрскo друштво 
„Кoмунaлaц“ које је глaвни 
oперaтер водоводног системa. 
Укупaн број зaпoслених је 42. 
У вoдoснaбдиjeвaњу Дервенте 
заступљени су сљедећи типови 
водоводног система: потисни, 
грaвитaциoни и кoмбинoвa-
ни, при чему је кoмбинoвaни 
систем нajзaступљeниjи (пре-
ко 90% дoмaћинстaвa). Нa во-
доводни систем прикључено 
je укупно 5.349 домаћинста-
ва. Извoриштa кoja се кори-
сте зa снaбдjeвaњe Дервенте 
су „Кoрaћe“, 30 л/с, „Билићa 
Врело“, 27,5 л/с и „Лупљaни-

цa“, 17 л/с. Сви вoдoзaхвaти из-
вoриштa су бунaри.

Путеви

Према Просторном плану 
Републике Српске предвиђена 
је изградња жељезничке пруге 
Брод - Модрича, која ће прола-
зити преко територије општи-
не Дервента.

Изградњом „Коридора 
5-Ц“ који ће пролазити у близи-
ни општине и брзог пута Бања-
лука - Добој који ће пролазити 
кроз саму територију општине, 
Дервента ће повећати свој са-
обраћајни значај и капацитет 
на подручју Републике Српске 
и шире регије.

Дијелови магистрал-
них путева који пролазе кроз 
општину Дервента су:
• М-14.1 Дервента - Трстен-

ци, 16.450,00 метара,
• М-16Л Дервента - Тромеђа, 

10.563,00 метара,
• М-17.2 Дервента - Брод, 

12.200,00 метара и
• М-17.2 Дервента - Брезици, 

16.628,00 метара.

Дијелови регионалних пу-
тевa који прoлaзе кроз општи-
ну Дервенга су:
• Р 472 - Поље - Подновље, 

16.960,00 метара и
• Р 474 - Живинице - Мишин-

ци, 10.247,00 метара.

Испаша на отави

Општине РС
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ПРИВРЕДА 

Прије посљедњег рата 
Дервента се сврставала у горњи 
дио средње развијених општи-
на у Босни и Херцеговини. У 
индустрији текстила, коже и 
обуће, црне металургије и ме-
талопривреде, пољопривред-
неој производњи, грађевинар-
ству, графичкој индустрији и 
другим пратећим дјелатности-
ма било је око 13.500 запосле-
них.

Текстилна индустрија 
„Укрина“ са деведесет годи-
на дугом традицијом у произ-
водњи тканина и плетенина са 
убаченом потком, 1991. године 
достигла је проиозводњу од 10 
милиона квадратних метара 
тканине, а произвођене су и 
заштитна опрема, кухињска га-
лантерија и постељина.

Фабрика шавних цијеви 
„Унис“ имала је прије рата го-
дишњу производњу од 40 хиља-
да тона цијеви, цјевних елеме-
ната и производа финалне пре-
раде.

У Фабрици обуће „Демос“ 
прије рата дневно је произ-
вођено 15 хиљада пари обуће, 
од чега је око 90 одсто било на-
мијењено за извоз.

Дервентска привреда да-
нас, као и прије рата, постаје 
препознатљива прије свега по 
обућарској и металској индус-
трији, а на путу је рехабилита-
ција и производње текстила.

Поред тога, све развије-
нија је трговина, те разне ус-
лужне и занатске дјелатности.

И сада у обућарској ин-
дустрији, која наставља тради-
цију дервентских обућара, ради 
половина радника запослених 
у производним дјелатностима, 

а фирме попут „Санина“, „Баја 
компани“, своје производе про-
дају на иностраном тржишту.

У области металске ин-
дустрије, Фабрика цијеви 
„Унис“ достигла је предрат-
ни ниво производње, а и даље 
шири производни асортиман и 
запошљава нове раднике.

У производним погонима 
бивших фабрика из ове гране, 
као што су „Механика“ и „Тех-
норад“, производња се одвија у 
изнајмљеним пословним прос-
торима од стране дервентских 
предузетника и њихових по-
словних партнера. У области 
металске индустрије истиче 
се већи број приватних преду-
зетника, као што су „Стил Ме-
ханика“, „ДН компани“, „Исо 
теч“, „Металац МБМ“, „Ал-М“ 
и „Јагуар“ који остварују зна-
чајну производњу, а тренутно 
запошљавају око 300 радника. 
Знатан дио производње пласи-
рају на инострано тржиште.

Изражена је потреба за 
додатним улагањем капитала 
у дервентским предузећима. 
Значајне су могућности по-
већања производње и ширења 
производних програма у ак-
ционарским друштвима, али и 
приватним предузећима која 
су комплементарна већим ин-
дустријским капацитетима и 
допуњују њихове производне 
програме.

На подручју општине 
послује и 765 самосталних 
привредника. У оквиру самос-
талних дјелатности највише 
је трговачких радњи – 246, за-
тим занатских – 239, те угос-
титељских – 188, и мањи број 
радњи за услужне дјелатности.

Тренутно је у Дервенти 
запослено око 6.500 радника, 

од чега највише у приватним 
предузећима – око 3 хиљаде, 
затим у државним установа-
ма и јавним предузећима – 
око 1.700, те у акционарским 
друштвима – око 800 и у самос-
талним радњама – око 1200.

Дервентска привреда је 
све више извозно орјентисана, 
а неке фирме скоро комплетну 
производњу пласирају на стра-
но тржиште. По извозним ре-
зултатима, Дервента заузима 
прво мјесто на подручју добојс-
ке регије, а налази се у самом 
врху међу најбољим извозни-
цима из РС. 

Прерађивачки капаците-
ти у металској индустрији 
•  „Steel Механика, д.о.о. Дер-

вента 
• „Металпром НБ“ д.о.о. Дер-

вента 
• Фабрика цијеви „УНИС“ а.д. 

Дервента 
• Металац БМБ, д.о.о. Дер-

вента 

Прерађивачки капаците-
ти у обућарској индустрији 
• „САНИНО“ д.о.о., Фабрика 

обуће Дервента 
• „VENETO SHOES“ д.о.о. 

Дервента 
• ОСТАЛО 
•  „МРЕЖА NETWORK“ д.о.о. 

Дервента 
• „ГАТАРИЋ“ д.о.о. Дервента 

Трговина
•  „ИНТЕРПРОМ“ д.о.о. Дер-

вента 
• „FRUCTA TRADE“ д.о.о. 

Дервента 

Општине РС
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ПОЉОПРИВРЕДА 

Подручје општине Дер-
вента с надморском висином од 
150 до 300 метара, повољном 
конфигурацијом земљишта 
и умјерено-континенталном 
климом погодно је за развој 
пољопривредне производње.

Структура ратарске про-
изводње показује потпуну до-
минацију производње за своје 
потребе. На подручју општине 
Дервента тренутно је засија-

но око 12.277 ха површине 
земљишта. Производња куку-
руза, јечма, зоби, соје, трити-
калеа и крмног биља у цјелости 
је намјењена репродукционој 
потрошњи у сточарству. 

Доминантна култура у 
региону је кукуруз који је за-
ступљен са око 45% од укупне 
сјетвене површине на подручју 
општине, са просјечним при-
носом од око 6,0 т/ха. Тради-
ционално, уз мање остварене 
приносе од око 4,0 т/ха, за-

ступљена је пшеница са око 
21% сјетвених површина. У по-
следњих неколико година ве-
лика пажња је посвећена сјетви 
тритикалеа, који се показао као 
култура који ће заузети важно 
мјесто у ратарској производњи 
за исхрану стоке. Површине 
под овом културом заузимају 
око 8 % укупних сјетвених по-
вршина. 

Сточарство

Сточарство спада међу 
најзначајније факторе развоја 
пољопривредне производње. 
Статистички показатељи нам 
говоре да постоји тенденција 
убрзаног квалитативног и кван-
титативног раста сточног фон-
да на подручју општине.

Заштитом сточног фонда 
на подручју општине баве се 
А.Д. Ветеринарска станица са 
двије државне и  четири при-
ватне ветеринарске амбулан-
те које покривају територију 
општине. 

Говедарство  по економ-
ском значају заузима прво 
мјесто у сточарству. Произ-
водњи млијека окреће се све 
већи број пољопривредних до-
маћинстава јер једино произ-
водња млијека има тржишни 
карактер. Тренутно достигнути 
годишњи ниво откупа свјежег 
млијека износи око 6.000.000 
литара. На подручју општине 
има око 4.500 комада музних 
грла, а најзаступљеније је гове-
че типа сименталца (преко 80 
%), а мање су заступљени цр-
вени и црни холштајн и остала 
укрштена говеда. 

У свињогојству су тренут-
но најзаступљеније пасмине 
ландрас, пијетрен и у мањем 

Манастир у Доњој Бишњи

Општине РС
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броју јоркшир. Ова произ-
водња је екстензивног карак-
тера, премда у свињогојству 
постоје веће могућности раз-
воја пољопривреде због мо-
гућег бржег повећања прира-
ста. Пољопривредници се теже 
одлучују за ову производњу без 
обзира на кратки узгојни ин-
тервал. То је одраз недостатка 
обртног капитала за набавку 
квалитетног расног састава, 
губитка тржишта, али и због 
мање потражње за скупим ме-
сом као што је свињетина. На 
подручју општине има око 
14.000 свиња у фази репродук-
ције и подмлатка. 

Перадарство заузима зна-
чајно мјесто у сточарству, на 
само због великог броја ин-
сталираних капацитета, него 
и због повећане потрошње 
живинског меса и јаја. Према 
задњим подацима на подручју 
општине има око 60 објеката 
за тов пилића капацитета око 
300.000 комада у једном тур-
нусу.

Овчарство је грана сто-
чарства у којој у будућем пери-
оду треба очекивати повећану 
стопу развоја, а базирала би 
се на искоришћавању великих 
необрађених пољопривредних 
површина на подручју општи-
не. Овој грани треба дати при-
оритет због малих инвестицио-
них захвата и велике потражње 
за овчијим месом.

ОБРАЗОВАЊЕ

Данас у дервентској опш-
тини раде четири централне 
основне школе. То су двије 
градске основне школе - ОШ 
„Никола Тесла“, у оквиру које 
дјелује и основна музичка шко-

ла и ОШ „19. април“- затим - 
ОШ „Тодор Докић“ у Календе-
ровцима и ОШ „Ђорђо Панза-
ловић“ у Осињи. Постоје пла-
нови да се обнови рад основне 
школе „Здравко Челар“. На 
тај начин би се олакшао рад у 
двјема постој већим градским 
основним школама

У Дервенти данас раде 
двије средње школе  Гимна-
зија са техничким школама и 
Средња стручна школа за рад-
ничка занимања. У Гимназији 
са техничким школама, поред 
гимназије општег смијера, 
ученици се школују за зани-
мања техничар рачунарства, 
техничар електроенергетике, 
ауто електричар, електричар. 
У Стручној школи за радничка 
занимања ученици се школују 
за занимањапољопривредни 
техничар, ветеринарски техни-
чар, цвјећар, бравар, аутомеха-
ничар, инсталатер, металоре-
зач, металостругар, економски 
техничар, пословно-правни 
техничар, трговац, трговински 
техничар, финансијски техни-
чар, угоститељско-кулинар-
ски техничар, кувар, конобар, 
обућар и конфекционар. У 
припреми је отварање Средње 
грађевинске школе.

У оквиру Завода за слије-
па и слабовида лица „Будућ-
ност“, који је у Дервенти ос-
нован 1947. године, постоји 
основно образовање и средње 
образовање за слијепе и слабо-
виде ученике. 

Учитељски одсјек Фило-
зофског факултета из Бањалу-
ке отворио је у Дервенти Сту-
дијски програм за разредну 
наставу, базиран на традицији 
некадашње дервентске Учи-
тељске школе. Такође, на прос-

тору општине Дервента са ра-
дом дјелује и приватни факул-
тет Висока школа за примјење-
не и правне науке „Прометеј“. 
У плану је отварање нових ви-
сокошколских установа.

КУЛТУРА

Од 1. јануара 2011. године 
у Дервенти дјелује ЈУ Центар за 
културу. Објекат у основи има 
1.000 m2, а укупна површина 
простора је 2.500 m2. Грађа-
нима и осталим корисницима 
услуга на располагању је вели-
ка сала са позорницом капа-
цитета 400 мјеста и мала сала, 
капацитета 120 мјеста, која се 
користи и као галеријски прос-
тор. Ресторан са 300 мјеста по-
годан је промоције, свадбе и 
друге врсте свечаности. Центар 
располаже опремом за при-
казивање филмова, има више 
просторија за организовање 
семинара и предавања. Такође, 
Центар располаже и великом 
библиотеком из војне области.

Центар за културу је 
стварни носилац развоја кул-
туре на подручју општине и 
практично сваки други дан ор-
ганизује се нека културна или 
манифестације друге врсте.

Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ Дервента 
је намијењена општем обра-
зовању, информисању и задо-
вољавању културних потреба 
становништва општине Дер-
вента. Основна дјелатност Биб-
лиотеке је библиотекарство, а 
проширена дјелатност је му-
зејска.

Спортски центар Дервен-
та пружа добре услове за развој 
спорта и спортских такмичења, 
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као и организовања и одржа-
вања сајмова.

Најзначајнија културна 
догађања су “Прољеће у Дер-
венти“, “Студентско љето“, 
„Октобарски дани културе“ 
и „Никољданске и Божићне 
свечаности“.

Дервента је препозна-
тљива по дугој традицији ње-
говања фолклора, народне 
ношње, обичаја, игре и пје-
сме.

У Дервенти дјелује не-
колико културно-умјетнич-
ких друштава и удружења 
која су носиоци поменутих 
активности, а то су: СПКД 
„Просвјета“,СКУД „Дервен-
та“, КУДМ „Босиљак“, Књи-
жевни клуб „Вихор“, Удружење 
ликовних ствараоца „УЛИКС“, 
“Савјет младих – Дервента“, 
НВО “Дух“, Омладински цен-
тар “Дервент“, мото клуб „Гро-
мовник“, као и многи други.

ТУРИЗАМ

Саобраћајно-географски 
положај, заједно са природ-
ним и антропогеним каракте-
ристикама општине Дервен-
та, пружају значајне могућ-
ности за развој различитих 
видова туризма, као што су: 
транзитни,манифестациони, 
ловни и риболовни, пословни и 
сеоски туризам.

Конфигурација тере-
на и богатство дивљачи, као и 
распрострањеност водних то-
кова пружају повољне услове 
за развој ловног и риболовног 
туризма. Циј ела териториј а је 
богата дивљачи ниског лова, а 
обронци Мотајице познати су 
по срнећој дивљачи. Ловачко 
друштво „Мотајица“ формира-

но је још 1932. године, а 1963. 
године изграђена је прва фа-
занерија. На Бабином брду је 

данас модеран објекат са капа-
цитетом за узгој 2.500 фазана 
годишње.

С п о р т с к о - р и б о л о в н о 
друштво „Укрина“, користи 
водне токове ријека Укрине и 
Саве, које су богате свим врста-
ма рибе (смуђ, шаран, штука, 
бабушка, шкобаљ и др).

У непосредној близини 
града Дервенте истичу се на-
лазишта палеолита на локали-
тетима: Чардак, Велико поље, 
Градац и Марковац, остаци из 
Римско-античког периода про-
нађени су на неколико локали-
тета: Црквине у Куљеновцима, 
Амбарине у Детлаку, Камен у 
Лупљаници и Марковцу и Кр-
чевине код Лужана. Амбарине 
у Детлаку се доводе и у везу с 
постојањем старог манастира, 
гдје је 1509. године писано Је-
ванђеље, које се налази и чува 
у Народној библиотеци румун-
ске Патријаршије у Букурешту.

У Дервенти се организују 
разни семинари, пословни 
састанци, стручни скупови и 
слично, у просторијама конфе-

ренцијске и скупштинске сале 
општине Дервента, мотела 
„Двор“ и Центра за културу.

Можемо напомену-
ти да у Дервенти постоје 
угоститељски капаците-
ти високог стандарда које 
се огледају кроз услуге и 
капацитете дервентског 
хотела „Бисер“ са четири 
звјездице.

На подручју општине 
Дервента, постоје добри 
услови за развој сеоског 
туризма - очувана при-
рода, чист ваздух, богато 
етно-културно насљеђе, 
гастрономија, могућности 
за одмор, шетњу и рекре-

ацију, те близина културно-ис-
торијских споменика. Сеоски 
или тзв. зелени туризам при-
влачи људе који би вољели да 
се одморе од градске буке и уз 
традиционалан начин живота 
на селу. То је и начин очувања 
традиције, обичаја и старих за-
ната.

На Укрини постоји неко-
лико купалишта - градске пла-
же Патковача и Плоче, Прљача 
у Доњим Церанима и Рајска 
долина у Детлаку.

Саборни и спомен храм 
Успење пресвете Богородице у 
Дервенти највећа је православ-
на богомоља која је саграђена 
у рашком стилу. Има и крипту, 
што је ријеткост код право-
славних цркава, а подручје око 
цркве носи име Трг правосла-
вља. Манастир Доња Бишња је 
освећен на Видовдан (28. јуна) 
2006. године. Од тог датума, 
манастир је забиљежио бројне 
посјете - ђачких екскурзија и 
православних вјерника из раз-
них крајева. 
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Милорад Симић, начелник 
 општине Дервента
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