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Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама 

 

Општина Власеница 

 

 

Увод 

 

У циљу процјене степена задовољства грађана административним и јавним услугама, 18. јула 2019. године, 

спроведено је анкетирање грађана општине Власеница. Анкета је вршена методом случајног узорка. 

Сам процес је осмишљен тако да је анкетирање грађана извршено испред просторија Општинске управе и то методом 

испитивања становника општине Власеница, непосредно након кориштења неких од услуга јавне управе.  

 

Број анкетираних становника је 150, од чега 85 мушкараца и 65 жена, старосне доби од 18 до 35 - 56 анкетираних, од 

36 до 55 -  58 анкетираних, преко 55 - 36 анкетираних, 98 испитаника је из урбаног, док је 52 испитаника из руралног 

подручја.  

Анализирани су одговори које су испитаници дали, односно процентима је исказано у којој мјери су грађани 

задовољни услугама.  

Констатација: 

Збир задовољних испитаника не може увијек бити 100%, јер се један дио испитаника изјаснио неутралним односно 

одговором не зна.  
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Услуге којима су грађани задовољни: 

 

Љубазношћу запосленог особља у јавним установама грађани су задовољни 94%. 

Знањем особља задовољно је 90% испитаника.  

Квалитетом услуге задовољно је 89%  док је брзином услуге задовољно 93% грађана.  

Цијеном услуге задовољно је 94% грађана.  

 

Веће незадовољство код грађана исказано је када је у питању услуга водоснадбијевања, свега 35%, односно цијеном 

воде је задовољно свега 32%.  

 

Радом центра за социјални рад грађани су релативно задовољни 50%.  

Што се тиче услуге одвоза смећа грађани су задовољни 66%.  

Покривеношћу ЈЛС јавном расвјетом  задовољно је 45% грађана, док је квалитетом јавне расвјете задовољно 30%.  

Редовношћу одржавања локалних путева само 45% грађана је задовољно, а квалитетом одржавања локалних путева  

задовољно је 55% грађана.  

Грађани су задовољни радом мјесних заједница 66%.  

Канализација је јавна услуга којом грађани нису задовољни 44%, као ни цијеном ове услуге 29%. 

Радом Дома Здравља велики број грађана је задовољно 87%. 

Грађани су веома задовољни радом вртића  97% 

Културним и спортским дешавањима грађани су јако задовољни 88% односно 90%. 

Велико задовољство исказано је радом цивилне заштите 95%. 

Квалитетом јавних зелених површина 66%, а распрострањеношћу зелених површина  74% испитаника је задовољно. 
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Закључак разматрања и препорука за даљи рад: 

 

 Грађани општине Власеница  су задовољни услугама локалне самоуправе и услугама које пружају јавне установе.  

Квалитету и  брзини услуге грађани су дали високе оцјене. Цијеном услуга су грађани задовољни, али ће општина  у 

наредном периоду наставити да имплементира систем  е-управе чиме  ће се отворити простор за даља смањена цијена 

такси и накнада. 

 

Када су у питању јавне услуге, грађани су велико незадовољство исказали по питању јавне расвјете - недовољна 

покривеност подручја јавном расвјетом, старе и дотрајале сијалице.., слаба видљивост. У циљу превазилажења 

наведног проблема Општина ће у наредном периоду у сарадњи са УНДП (ИЛДП), реализовати пројекат замјене 

постојећих  сијалица новим лед свјетиљкама, како у урбаном тако и у руралном подручју. Пројекат ће бити 

имплементиран до краја 2020. године.  

 

Јавна услуга којом грађани нису задовољни јесте услуга водоснадбијевања и канализације. Водом нису задовољни 

због честих рестрикција и лошим и спорим одговором на кварове. Грађани сматрају да је цијена воде висока, и да је 

исту потребно ускладити са квалитетом услуга. Поред водоснабдијевања други проблем је услуга канализације. 

Грађани су исказали незадовољство због канализационе мреже, као и недостатак пречистача отпадних вода. Грађани 

нису задовољни системом отпадних вода и сматрају да постојећа канализациона мрежа мора бити проширена и на  

остала насеља изван градског језгра. У циљу рјешавања организационих проблема као и проблема функционисања 

Општина ће формирати нови привредни субјект и у наредном периоду ће бити планирана инвестициона и техничка 

улагања у водоводну и канализациону мрежу у циљу превазилажења проблема редовне дистрибуције воде исправне 

за пиће и даља улагања у проширење канализационе мреже и улагања у изградњу пречистача. 

Што се тиче квалитета и редовности одржавања локалних путева на подручју општине, грађани су задовољни. 

Општина и у наредном периоду планира значајна улагања у изградњу нове и одржавање постојеће путне 

инфраструктуре. 

 

Грађани су задовољни радом здравствене установе, предшколске установе, радом цивилне заштите између осталог 

зато што су у ранијем периоду вршена значајна улагања у јачање техничких, институционалних и људских 

капацитета у установама које пружају такве услуге. 



 6/6 
 

Припремио истраживање и анализу: 

 

Одсјек за развој Општинске управе општине Власеница 

 

 

  

 

 

 


