
 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

Вријеме спровођења истраживања: од 
07.07.2019. до 07.08.2020. године  

Метод: Електронско (путем линка на  
друштвеним мрежама – Одсјек за ЛЕР и 
ЕИ) 

Инструмент: За потребе истраживања 
креирана је анкета – осам питања  

Циљ истраживања: Учешће грађана у 
процесу доношења одлука у Граду 
Бијељина и оцијена реализованих пројеката  

                                                         Узорак: 711 становника Бијељине 

1. ПОЛНА СТРУКТУРА 
 

У периоду од 7. јула 2020. до 7. августа 2020. године, анкетирано је укупно 711 грађана.  
Од укупног броја анкетираних грађана, 56 % су чиниле жене, док је проценат 
мушкараца који су учествовали у анкетирању износио 44 %. 

 

        Дијаграм број 1: Полна структура 
 

 

 

 

 

мушкарц
и

44%
жене
56%

АНАЛИЗА 
резултата анкетирања становника Града Бијељина  

„Нека буде ЕКОлогично“ 
 

У складу са стратешким опредјељењем 

да до 2030. године Бијељина постане 
ГРАД БУДУЋНОСТИ, Градска управа 
Града Бијељина припрема и реализује 

низ програма, пројеката и активности 
којима ствара предуслове за одрживи 

привредни, друштвени и еколошки 
развој. Након реализације пројекта, 
врши се анкетирање грађана  како би 

се истражило задовољство грађана, али 
и унаприједио квалитет живота. 
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2. MЈЕСТО СТАНОВАЊА 
 

 

МЈЕСТО 

СТАНОВАЊА 

град село 

527 186 
Табела број 1: Мјесто 

становања 

 

 
                                                       Дијаграм број 2: Мјесто становања 

 

У табели број 1 и дијаграму број 2 су приказани резулатати анкетирања који се односе 
на структуру испитаника према мјесту становања. 

 

3. СТАРОСНА СТРУКТУРА  
 
Како би истраживање било релавантно, старосна структура испитаника је разноврсна и 

подијељена је на седам цјелина. 
 

 

Дијаграм број 3: Мјесто становања 

 

4. ДА ЛИ ВОДИТЕ ВАШЕ ДИЈЕТЕ У ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У 

ГРАДСКОМ ПАРКУ? 
 

Пројекат је осмислила о и реализовала Градска управа Града Бијељина, односно, Одсјек 

за локални економски развој и европске интеграције, са циљем обезбјеђења савременог, 
свеобухватног, инклузивног игралишта изграђеног по највишим стандардима и 
доступног за СВУ дјецу.  
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Табела број 2: 
Старосна структура 

 



Укупна вриједност дјечијег игралишта износи: 71.876 КМ, од чега је донација Владе 

Републике Бугарске износила 40.000 КМ, Влада Швајцарске је донирала 14.400 КМ, 
док је учешће Града Бијељина 17.476 КМ.  

 

 
Фотографија: Дјечије игралиште у Градском парку 
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Табела број 3: Да ли 
водите Ваше дијете у 

дјечије игралиште у 
Градском парку 

 
Дијаграм број 4: Да ли водите Ваше дијете у дјечије 

игралиште у Градском парку 

Анкетирани који су навели „не“ као одговор, имали су опциону могућност да наведу 

разлоге, чак 51 особа је навела своје разлоге, али најчешћи разлози су удаљеност од 
мјеста живљења и  страх од гужве и нехигијене због Covid-19. 
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5. ОЦИЈЕНИТЕ ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

 
Ликертова скала је врста скале ставова која се састоји од низа тврдњи посвећених 

различитим аспектима неког става, у овом случају су биле оцијене од 1 до 5, по 
школском систему оцијена (1- недовољан, 5 одличан). 

 
Дијаграм број 5: Оцијените дјечије игралиште 

 
Просјечна оцијена износи 3,96, чиме долазимо до закључка да су грађани задовољни 

садржајима за дјецу у Парку.  
 

6. ДА ЛИ КОРИСТИТЕ ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ У 

ГРАДСКОМ ПАРКУ? 
 

 Град Бијељина је у јуну 2019. године оформио Радно тијело за грађанске иницијативе, 

које је састављено од представника јавних институција, приватног и цивилног сектора. 
Ова група је идентификовала неке од потреба грађана и кроз грађанске иницијативе у 

виду анкете их је предочила широј јавности, како би се обезбиједило учешће што већег 
броја грађана у доношењу одлука.  Анкетирање је трајало од 19. јула до 4. августа и 
анкетирано је 1.225 особа. Изабрана је иницијатива теретана на отвореном (у градском 

парку) са пратећим спортско-рекреативним садржајима, укључујући изградњу 
приступних рампи, како би свим грађанима био омогућен једнак приступ парку. За ову 

иницијативу је гласало 52,3% грађана.  
 
Ова активност се реализује у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије                                                                                                                                                                                                  

на Западном Балкану (ReLOaD) који финансира Европска унија, а имплементира 
Развојни програм Уједињених нација (UNDP), Град Бијељина суфинансира инцијативу 

и представници Града су задужени за спровођење иницијативе. Укупна вриједност овог 
пројекта је 62.800,00 КМ, донаторска средства износе 15.000,00 КМ, док је остатак 
финансиран из буџета Града Бијељина. 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5

1 16 

2 29 
3 167 
4 251 

5 248 
Табела број 4: Оцијене 

дјечијег игралишта 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2


 
Фотографија број 2: Теретана на отвореном у Градском парку 
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Табела број 5: Теретана 

на отвореном 

 
Дијаграм број 6: Да ли водите Ваше дијете у дјечије 

игралиште у Градском парку 

Анкетирани који су навели „не“ као одговор, имали су опциону могућност да наведу 
разлоге, најчешћи разлози су да уопште не тренирају, посјећују затворене теретане, 
удаљеност и остале личне разлоге.  
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7. ОЦИЈЕНИТЕ ТЕРЕТАНУ НА ОТВОРЕНОМ 
 

Ликертова скала је врста скале ставова која се састоји од низа тврдњи посвећених 

различитим аспектима неког става, у овом случају су биле оцијене од 1 до 5.  

 
Дијаграм број 7: Оцијените теретану на отвореном 

 

Просјечна оцијена износи 3,83; чиме долазимо до закључка да су грађани задовољни 
теретаном на отвореном у Градском парку. Након оцјењивања постојећих садржаја, 

наредно питање у анкети се односило на нове садржаје и активности и унапређење 
квалитета живота у Бијељини. Грађани су могли да изаберу максимално три садржаја 

од понуђених пет који би вољели да виде. 
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Осим понуђених приједлога анкетирани су могли, опционо, да наведу саржај или 

активности које желе у Бијељини. Од укупног броја анкетираних, чак  24% је написало 
своје приједлоге и сугестије и највише грађана је навело сљедеће: 
 

 

 нови паркови са садржајима за дјецу 

 излетишта ван града 

 зелене површине у центру 

 

 изградња бициклистичких 
 стаза у центру и ван града  

  изградња спортске сале код Центра за високо 
образовање 

 изградња спортских терена и базена  
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Табела број 6: Оцијене 

теретане на отвореном 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2


 

 
На крају се долази до закључка да је све више грађана који се залажу за екологију и 

другачији садржај који је доступан свим грађанима. Изазов је одржа(ва)ти зелене 
површине и изградити паркове у Граду као што је Бијељина. Неопходно је смањити 
карбон-диоксид на најнижи могући ниво и више се ослањати на обновљиве изворе 

енергије. Садити више дрвећа, побољшати квалитет ваздуха и воде, промовисати 
локалну производњу хране, изградити бициклистичку инфраструктуру.  

 
 
 

 


