
 

 

 

 

 

Грађанском иницијативом  

до бољег квалитета живота 
од анкете до реализације 

август 2019. 

 

У циљу учешћа што већег броја грађана у доношењу одлука које се тичу унапређења 

квалитета живота у Граду Бијељина, формирано је Радно тијело за грађанске 

иницијативе, које чине представници приватног, јавног и цивилног сектора, као и 

представници младих, у склопу Регионалног програма локалне демократије на 

Западном Балкану (ReLOaD) пројекта који финасира ЕУ, а спроводи UNDP и Градска 

управа Града Бијељина.  Радно тијело је предложило три иницијативе, а грађани 

Бијељине су одлучили која ће бити реализована. 

 

Вријеме спровођења истраживања: од 19.07. до 31.07.2019. 

Метод:  Електронско попуњавање анкетног упитника и анкетирање грађана у центру 

града 

Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета гдје су биле понуђене три 

иницијативе 

Анкету спровео и урадио анализу: Одсјек за локални економски развој и европске 

интеграције 

Циљ истраживања: Изабрати иницијативу која ће бити реализована, чиме ће грађани 

активно да учествују у процесу доношења одлука 

Узорак: 1.225 грађана Бијељине 

 

Електронска (online) верзија анкете је била доступна од 19. јула 2019. године на сајту 

Града, локалном порталу (Дешавања у Бијељини) и на друштвеним мрежама (фб налог 

Одсјека за локални економски развој и европске интеграције).  

 

Грађанима је била доступна анкета у шалтер-Сали Градске управе и у матичној служби 

Града, као и у евиденционим канцеларијама Завода за запошљавање РС – Филијала 

Бијељина.  

 

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је 30. јула имао штанд и 

дружење са грађанима и анкетирање. Свако јутро је „Радио Бобар“  информисао 

грађане о пресјеку стања и исте позивао да гласају, како бисмо заједничким снагама 

изабрали иницијативу која ће бити реализована. 

 

Од анкетираних 1.225 грађана (дијаграм 1), њих 668 чиниле су жене, док је број 

мушкараца који су учествовали у анкетирању износио 557. 

 



Жене Мушкарци Укупно 

668 557 1.225 

Табела  број 1: Полна структура 

испитаника  
Дијаграм број 1: Полна структура 

испитаника 

 

Важно је истаћи да су биле заступљене све старосне групе грађана:  

 до 18 година – 6,7%, 

 од 18 до 25 година – 17,5%, 

 од 25 до 35 година – 29,5%, 

 од 35 до 45 година – 20,5%, 

 од 45 до 55 – 11,7%, 

 од 55 до 65 година 8,4% 

 преко 65 – 5,7%. 

 

 
Дијаграм број 2: Резултати анкетирања – избор 

 

Изабрана иницијатива је  - А. теретана на отвореном (у градском парку) са пратећим 

спортско-рекреативним садржајима (јога, аеробик, фитнес и слично). Осим 

успостављања теретане, били би изграђени и прилази (улази у парк) за инвалиде и беби 

колица како би свим грађанима био омогућен једнак приступ парку. Теретана на 

отвореном је намјењена особама свих узраста. Реквизити/справе су постављене у парку 

и одличне су за одржавање кондиције и доброг здравља за коју је гласало 52,3% 

грађана. 

 

Сљедећа по броју гласова, са 32,3% гласова је Б.  бина на отвореном и биоскопске 

пројекције (изградња бине у центру Града која ће се бесплатно уступати за промоцију 

културно-умјетничких и других садржаја, могућност инсталирања пројектног платна и 

пројекција филмова током љета). Бесплатне пројекције филмова током љета привлаче 

пажњу грађана, али и туриста. Бина би значајно обогатила културни садржај који би 

био бесплатан и доступан свим грађанима.  
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И 15,4% гласова је имала иницијатива под Ц. Бесплатни интернет (wi-fi) у центру Града 

и реконстуркција соларних пуњача за мобилне телефоне. Strawberry tree је јавни 

соларни пуњач за преносиве уређаје. У Бијељини су постављени испред Центра за 

културу и у парку, пролазницима је омогућено да бесплатно допуне батерије својих 

уређаја енергијом Сунца. Реконстукција ових пуњача и бесплатни јавни интернет 

представљају корак напријед у погледу технологије и јединствене употребе еколошки 

произведене енергије доступне свима. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


