
 

 

Анализа анкете са студентима 
„Да ли је Босна и Херцеговина и њихова будућност?“ 

Бијељина – универзитетски град 

Април 2019. 

УВОД 

 

Развој високошколског образовања на подручју Града Бијељина почео је 1993. године 

када је са радом почео Учитељски факултет и Виша школа за спољну трговину. Област 

високошколског образовања регулисана је Законом о високом образовању
1
 . 

 

У 2009. години су завршени су радови на изградњи  Центра за високо образовање и 

набављена је опрема, а наставне 2010/2011. године почела је настава у новом објекту  

чиме је реализован стратешки циљ 4.1.1. из документа Стратегије развоја општине 

Бијељина до 2015. године. Стварају се услови да Бијељина постане Универзитетски 

град, међутим потребно је у наредном периоду изградити објекте за смјештај студената. 

 

Град Бијељина конкурсом додјељује и  стипендије студентима факултета друштвених, 

природних, техничких наука, медицине, фармације, стоматологије, ветерине, 

информатике студентима који су дјеца палих бораца и припадници мање заступљеним 

конститутивним народима и групи осталих. 

 

Развој студентске и универзитетске инфраструктуре не прати убрзан развој високог 

образовања. Евидентан је недостатак смјештајног капацитета за студенте, док постојећи 

не одговарају стандардима студентског живота. На подручју града не постоји 

студентски кампус, у чијем саставу би се пружала услуга студентске мензе, библиотеке 

са читаоницом и објеката за спорт, рекреацију и слободно вријеме. 

 

Одлазак младих и школованих људи представља проблем са којим се суочава Босна и 

Херцеговина, али и Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске 

интеграције је одлучио да спроведе истраживање како би се идентификовали фактори 

који утичу на одлуку младих да напусте, односно да остану у Бијељини. 

 

 
 

Вријеме спровођења истраживања: од 19.04. до 27.04.2019.године 

Метод:  Електронско попуњавање анкетног упитника  

Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета која се састојала од групе 

питања која су директно за потребе и жеље младих  
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Анкету спровео и урадио анализу: Одсјек за локални економски развој и европске 

интеграције 

Циљ истраживања: Испитати потребе младих људи како би се креирала листа 

активности и пројеката који планирају да се реализују у складу са  потребама студената 

Узорак: 100 студената треће и четврте године у Бијељини 

1. ПИТАЊЕ: ПОЛНА СТРУКТУРА 
 

У периоду од 19. до 27.09.2019. године анкетирано је укупно 100 младих људи који 

студирају у Бијељини.  

 

Од анкетираних 100 студената (дијаграм 1), њих 60 (60%) чиниле су жене, док је број 

мушкараца који су учествовали у анкетирању износио 40 (40 %). 

 

Жене Мушкарци Укупно 

60 40 100 

Табела  број 1: Полна структура 

испитаника  
Дијаграм број 1: Полна структура 

испитаника 
 

 

Анкетирани студнти су на трећој и/или четвртој години студија. 

 

2 . ПИТАЊЕ: МЈЕСТО  СТАНОВАЊА 

 

Село Град Укупно 

35 65 100 

Табела  број 2: Мјесто становања 

 
Дијаграм број 2: Мјесто становања 

 

Од  100  анкетираних  студената (дијаграм 2), њих 35 (35%) живи на селу, док у граду 

живи 65 (65%) студената. 
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3 . ПИТАЊЕ:  ДА ЛИ ПЛАНИРАТЕ ДА НАПУСТИТЕ БИХ 

 

Одлазак младих из БиХ је посебно актуелна тема и често је заступљена и у медијима. 

 

Да Не Не знам 

55 25 20 

Табела  број 3: Полна структура 

испитаника  
Дијаграм број 3: Полна структура 

испитаника 

 

Од укупно 100 анкетираних студената, 55% је одговорило да планира да напусти Босну 

и Херцеговину, 25% не планира, док  20% још увијек нема изграђен став по овом 

питању. 

 

О разлозима одласка, тренутном стању и проблемима са којима се млади  суочавају се 

слабо говори. Одсјек је покренуо ову анкету како би се скренула пажња свакодневне 

изазове младих, проблем масовног одласка ове популације, али и да се понуде 

механизми којим је тренутно стање могуће мијењати. 

 

Циљ анкете је приближити тематику и представити стварно стање што већем броју 

грађана и грађанки и доносиоцима одлука, али и указати на хитност рјешавања 

проблема. 

 

Уколико је Ваш одговор НЕ, означите разлог који утиче на вашу одлуку? 
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Дијаграм број 4:  Разлози који утичу на анкетиране студенте да остану у БиХ 
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Уколико је Ваш одговор ДА, означите разлог који утиче на вашу одлуку? 
 

   

 

24 44% 

13 23% 

18 33% 

 

Дијаграм број 5:  Разлози који утичу на анкетиране студенте да оду у БиХ 

 

 

Уколико сте одговорили да планирате  да напустите Босну и Херцеговину, шта би 

утицало на Вас да  промијените одлуку и останете овдје? 

 апсолутно ништа... 

 бољи услови за живот… 

 да добијем посао… 

 промјене у друштву... 

 запослење.. 

 посао у струци... 

 проналазак сталног запослења… 

 бољи услови живота... 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У наредном периоду је потребно реализовати радионице са младим људима како би се 

креирали садржаји који задовољавају потребе грађана. Представника студената 

укључити у Радну групу за грађанске инцијативе, како би се пружила прилика да и 

млади људи активно учествују у процесу доношења одлука у Бијељини. 

 

 


