
Шеталиште поред Дашнице – нови туристички бренд
Града

УВОД

У складу са стратешким опредјељењем Града, под слоганом „Бијељина-град
БУДУЋНОСТи“ ово анкетирање грађана је реализовано са циљем да се подстакне
социјални туризам, укључују нове групе туристичких потрошача и креира нови садржај за
грађане.

Како би се постигло стварно успјешно брендирање туристичке дестинације, бренд мора
постати жив за све посјетитеље и туристе који долазе на дестинацију. Без обзира што неко
мјесто, оток или град има модерне хотеле, конгресне капацитете, јединствену културну
баштину, природне атракције, забавне садржаје или неке друге облике туристичких
садржаја којима настоје привући позорност и повећати властиту вриједност, будући успјех
привлачности за туристе овиси о њиховој могућности креирања јединственог идентитета и
диференцијације у односу на конкуренцију. На тржишту на којем је потребно увјерити
туристе да посјете дестинацију, туристима треба понудити јединствено искуство, а они ће
тада одлуку о избору дестинације донијети темељем осјећаја и стања свијести, а не
темељем цијене.

Без обзира колико је дестинација позната, колико је богата њена култура и њене природне
љепоте, најважније мјерило дестинације је како ју посјетитељи доживе, како су третирани
и како су се осјећали приликом боравка на одређеном мјесту. Важни су популарност и
препознатљивост, а у Хрватској то сасвим сигурно имају, примјерице, Плитвичка језера,
Дубровник, али и пашка плажа Зрће. Кључ њиховог успјеха је у споју локације,
активности, садржаја, као и емоција које људе вежу уз та мјеста. Континуираним радом на
одржавању квалитете и аутентичности, ове су дестинације постале посјећене, познате и
изнимно профитабилне.

Процес изградње туристичког бренда је дуготрајан и захтјеван, али и вишеструко
исплатив.

Сваки је бренд потребно пратити и унапрјеђивати, а праћење успјешности бренда на
тржишту омогућује доношење оцјене о актуализацији и потенцијалној потреби за
редизајном. За успјешно и јединствено брендирање дестинације важно је знати тко су
носитељи туристичке понуде, која је њихова улога, које су атрактивности дестинације и
по чему се дестинација може разликовати од конкуренције.



Што се тиче дестинацијског брендирања, не постоје два једнака приступа и не постоји
јединствена формула успјеха, али у сваком је случају важна свјесна и планска активност
усмјеравања развоја на одређеном простору и схваћање дестинације као туристичког
производа, за који је изнимно важна тржишна конкурентност, а на чијем одржавању треба
непрекидно радити.

Фокус је да се развију креативна рјешења, повећа број туриста, али и да грађани Бијељине
пронађу „нове омиљене локације“.

Град Бијељина, још увијек, нема дефинисану бренд стратегију, а креирањем нових
садржаја, Град има прилику да креира имиџ дестинације. Један од циљева анкете и јесте
да грађани креирају садржај који ће да буди одређену емоцију. Нови садржај треба
креирати тако да инспирише људе да га поново посјете.

Неопходно је брендирати туристичку дестинације/локацију, а то подразумјева схватање да
је важно баш све што видимо, чујемо, прочитамо, знамо или осјећамо о некој туристичкој
дестинацији.

1. ИСТРАЖИВАЊЕ

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.

У циљу учешћа што већег броја грађана у процесу доношења одлука које се тичу
унапређења квалитета живота у Граду Бијељина, креирана је анкета која има за циљ да
грађани бирају изглед мостова и тераса на каналу Дашница.

Вријеме спровођења истраживања: 27. април 2020. до 6. мај 2020. године
Метод: Електронско (путем линка на сајту Града и друштвеним мрежама)
Инструмент: За потребе истраживања креирана је електронска анкета која по садржају
одговара циљу истраживања.
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина
Узорак: 1.584 становника Бијељине

1.1. ПОЛНА СТРУКТУРА



У периоду од 27. април 2020. до 5. мај 2020. године, анкетирано је укупно 1.584 грађана.
Од укупног броја анкетираних грађана, 50,38% су чиниле жене, док је проценат
мушкараца који су учествовали у анкетирању износио 49,62%.

ПОЛ
мушки женски

786 798
Табела број 1: Полна

структура испитаника

Дијаграм број 1: Полна структура испитаника

У табели број 1 и дијаграму број 1 су приказани резулатати анкетирања који се односе на
полну структуру испитаника.

1.2. МЈЕСТО СТАНОВАЊА

МЈЕСТО
СТАНОВАЊА

село град
323 1.261

Табела број 2: Структура
испитаника према мјесту

становања
Дијаграм број 2: Структура испитаника према мјесту

становања

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

1.3. СТАРОСНА СТРУКТУРА

Како би истраживање било релевантно, старосна структура испитаника је разноврсна и
подијељена је у четири цјелине.
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СТАРОСНА
СТРУКТУРА

до 18 50
од 18 до 35 932
од 35 до 65 581

преко 65 21
Табела број 3: Старосна

структура

Дијаграм број 3:Старосна структура

1.4. ГАЛЕРИЈЕ - бетонска одморишта у виду конзолних тераса
препуштених изнад канала, опрељена клупама за сједење

Питали смо грађане Бијељине да изаберу изглед галерија над каналом.

Гласам за:
Наизмјенично:
Мурал (познате личности) и
слоган Града

725

Наизмјенично:
Мотивационе поруке
ицитати и слоган Град

624

Наизмјенично:
Једнобојна галерија и

слоган Града

235

Табела број 4: Ставови испитаника о
изгледу галерија

Дијаграм број 4: Ставови испитаника о
изгледу галерија

Највећи број гласова, односно 45,7% од укупног броја гласова се односи на наизмјенично:
мурал (познате личности) и слоган Града. Када је у питању распоред галерија који се
односи на наизмјенично: мотивационе поруке/ цитати и слоган Град, 39,4% испитаника је
гласало за ову опцију. Трећа опција наизмјенично: једнобојна галерија и слоган Града је
била избор 14,9% анкетираних грађана.
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Слика број 1: Уређење канала Дашница
Извор: Ј.П. Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина

1.5. МОСТОВИ - заштитне металне ограде висине 110 cm са испуном од
вертикалних металних шипки.

Питали смо грађане Бијељине да изаберу изглед мостова над каналом.

Гласам за:
Сви мостови
исте боје 629

Сваки мост
друге боје 798

Вишебојни
мостови 167

Табела број 5: Ставови
испитаника о изгледу

галерија

Дијаграм број 5:
Ставови испитаника о изгледу галерија

Грађани Бијељине су у највећем проценту (50%), гласали да сваки мост буде друге боје,
да сви мостови буду исте боје је гласало 39% испитаника, док је за вишебојне мостове
гласало 11%.
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1.6. Да ли да се симболично да назив мостовима? Уколико је Ваш одговор
да, дајте приједлог.

Посљедње питање није било обавезно и грађани су могли да напишу неограничен број
приједлога.

Дијаграм број 6:  Ставови испитаника о називима мостова (пет приједлога са највише
гласова)

Од укупног броја анкетираних, 619 је предложило називе, у дијаграму број 6 је приказано
пет најчешћих приједлога.

Велики број приједлога се односио и да мост добије „назив“ према боји у коју је обојен,
па тако имамо плави, црвени и слично. Међу приједлозима се спомињу и познати
Бијељинци/ке попут Душка Кондора, Бранка Стевића, Миће Мићића, Магдалене
Живановић...

Када су у питању хероји, приједлози су се односили на борце и истакнуте појединце
поријеклом из Бијељине као што су Бранко Пантелић Пантер, Љубиша Савић Маузер,
потпоручник Смајић, Родољуб Чолаковић...

Грађани Бијељине су изразили жељу да мостови добију назив по познатим српским
писцима, па се наводе Иво Андрић, Меша Селимовић, Момо Капор, али се посебно
издваја Јован Дучић.

Велики број приједлога се односио на појмове као што су мир, љубав, срећа, будућност,
помирење и слично.
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2. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Грађани су путем одговора изнијели своје мишљење они очекују реакцију и да се њихови
приједлози реализују.

На примјеру једног моста ћемо објаснити како можемо креирати нови туристички садржај.

Највећи проценат грађана је става да сви мостови буду различите боје, полазимо од тога
да један мост буде црвен. Затим, грађани су предлагали појам љубав, па познатог писца
Јована Дучића, затим  пјесникињу Магдалену Живановић, као и њих двоје заједно.
Синергијом ових појмова, добијамо приједлог „Мост љубави“  црвене боје у част трагичне
бијељинске љубави Дучића и Магдалене (инфо табле о овом периоду, њиховом животу,
њима). Осим тога, у близини овог моста би био киоск са катанцима и кључевима како би
парови могли да „закључају“ љубав. Овај мост би пробудио емоције у грађанима и
туристима, а постао би нова атракција Града, створила би се могућност и за организацију
манифестација и догађаја који се односе на тематику поезије и љубави.

И за остале мостове се може  урадити повезивање више појмова и креирање садржаја који
представљају повезивање ставова грађана.


