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Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама 

 

 

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА 

  

Увод    

 

Анкетирање грађана Власенице проведено је у циљу процјене степена задовољства грађана административним и 

комуналним услугама. Анкета је спроведена методом случајног узорка.  

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

испитивања становника Општинске управе општине Власеница, непосредно послије кориштења неких услуга јавне 

управе.  

 

Испитивање становника општине Власеница проведено је у јулу 2020. године, анкетирано је 150 грађана, 85 мушкарца 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 подручја, 52 из руралног подручја. 

Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да ли су задовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца.  

 

Констатација: 

Збир задовољних испитаника/це не износи увијек 100% јер се један дио испитаника/це изјаснио да је или неутралан или не 

зна.  
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Услуге којима су грађани задовољни 

  

Љубазношћу особља у јавним установама грађани су задовољни  97%. 

Знањем особља грађани су задовољни 95%. 

Квалиетом услуге 87% грађана је задовољно, 89% грађана задовољно је брзином услуге.  

Цијеном услуге задовољно је 94% грађана.  

 

Мање задовољни су грађани услугом водоснадбијевања и то 46%. 

Радом центра за социјални рад, задовољно је 50% грађана.  

Услугом прикупљања отпада и одвоза смећа задовољно је 66% грађана.  

Грађани су задовољни услугом покривености јавном расвјетом 90%.  

Квалитетом јавне расвјете задовољно је 87% грађана.  

Редовношћу одржавања локалних путева грађани су задовољни  54%.  

Радом мјесних заједница, задовољно је 68% грађана.  

Квалитетом одржавања локалних путева грађани су мање задовољни 67% 

Канализацијом у општини грађани су мање задовољни  44%. 

Радом Дома здравља грађани су задовољни 87%.  

Цијеном канализације грађани су такође мање задовољни  36%.  

Мање задовољство је исказано и цијеном снадбијевања водом, односно 34%. 

Радом вртића 97% грађана је задовољно.  

Културним дешавањима 88% грађана је задовољно. 

90% грађана је задовољно спортским дешавањима. 
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Радом цивилне заштите задовољно је 95% грађана.  

Квалитет јавних зелених површина је веома задовољавајући, и то 98%, а распрострањеношћу јавних зелених 

површина задовољно је 92% грађана. 

 

Закључак разматрања и препорука за даљи рад 

 

Грађани Општине Власеница, генерално су задовољни квалитетом услуга у администрацији и љубазношћу особља.  

Општина ће и у наредном периоду имплементирати мјере за увођење е-управе и тиме створити даљи простор за 

снижавање цијена јавних услуга. 

 

Када су у питању јавне услуге, грађани су изузетно задовољни новом јавном расвјетом. Општина је комплетно 

замијенила дотрајалу расвјету лед свјетиљкама, како у урбаном дијелу, тако и у неким руралним подручјима. На овај 

начин остварене су значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и трошковима одржавања, што је створило 

могућност за стварање еко фонда у оквиру буџета Општине и даљу имплементацију мјера којима се унапређује 

енергетска ефикасност. 

Грађани су мање задовољни квалитетом локалних путева и њиховим одржавањем. Међутим, општина у посљедних 5 

година инвестира значајна средства у асфалтирање и одржавање локалних путева и наставиће такав тренд у 

будућности.  

Грађани су и даље задовољни услугама које пружају Центар за социјални рад, Дом здравља, предшколска установа, а 

општина ће наставити даља улагања у наведене установе у циљу очувања квалитета у дугом року. 
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Грађани су задовољни културним и спортским дешавањима, иако је у протеклој години број одржавања 

манифестација знатно умањен због пандемије вируса, али је ипак одржан минимум уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера. 

Грађани су најмање задовољни услугама водоснадбијевања и канализацијом. Општина је у текућој години започела 

активности на побољшпању рада комуналног предузећа као и анализи модалитета који је бити кориштен за изгградњу 

нове и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже. 

Грађани су задовољни системом рада цивилне заштите, поготов у текућој години у вријеме пандемије. 

 

Припремио истраживање и анализу: 

 

Одсјек за развој Општинске управе општине Власеница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


