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Скрaћeницe 

JЛС – Jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 

MEГ – Прojeкт oпштинскoг, еколошког и eкoнoмскoг упрaвљaњa 
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1. УВОД 

 

Одлуком о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/17) 

утврђена је обавеза испитивања задовољства грађана радом Општинске управе и 

Скупштине општине Прњавор. 

 Циљ спровођења испитивања задовољства грађана је унапређење комуникације 

са грађанима, прикупљањe информација у вези са вршењем послова из надлежности 

Општинске управе и Скупштине општине односно унапређење квалитета 

административних и комуналних услуга. Испитивање јавног мнијења корисника и 

корисница јавних услуга је проведено у периоду од 17.12.-31.12.2018. године и то на 

узорку од 300 грађана. Анкета је спроведена методом случајног узорка грађана, 

старости 18 година и више, испред просторија Општинске управе општине Прњавор, 

испитивањем грађана које су управо користили услуге јавне управе. 

 Јавним позивом према прописаним условима, ангажовано је лице које је вршило 

услугу анкетирања. Осим општих услова дефинисано је да се лице води на евиденцији 

Завода за запошљавање – Биро за запошљавање и да има завршену високу стручну 

спрему, четворогодишњи студиј, Природно-математички факултет, дипломирани 

географ-демограф или први цикус студија са најмање 240 ECTS бодова. 

Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да су задовољни или 

незадовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца. За обраду анкете коришћен 

је предложени софтвер УНДП-а у оквиру МЕГ пројекта. Принцип је да се након уноса 

одговора у бази података аутоматски ажурирају подаци у текстуалном извјештају са 

графичким приказима резултата. 

  

 Напомена: 

 Збир задовољних и незадовољних испитаника/ца не износи увијек 100% јер се 

један дио испитаника/ца изјаснио да је или неутралан или да не зна. 

 Због заокруживања подаци у графиконима и у текстуалном опису графикона 

могу се разликовати +/- 1%. 

 Текстуални дијелови графикона исписани су латиничним писмом из техничких 

разлога, јер су графикони аутоматски генерисани из базе података софтвера УНДП-а. 

 У циљу компаративне анализе приказани су резултати спроведене анкете у 

децембру 2016. и децембру 2017. године. 

 Израз „грађани“ односи се на особе мушког и женског пола. 

 Из техничких разлога збирни табеларни приказ анализираних одговора у вези са 

радом Скупштине општине и одборника у Скупштини општине није могуће приказати. 
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Задовољство грађана услугама Општинске управе општине Прњавор у 2016. години – упоредни преглед 

Графикон УП1: Проценат испитаника/ца према задовољству услугама у току 2016. године 
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Задовољство грађана услугама Општинске управе општине Прњавор у 2017. години – упоредни преглед 

Графикон УП2: Проценат испитаника/ца према задовољству услугама у току 2017. године 
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Зaдoвoљствo грађана услугaмa Општинске управе општине Прњавор у 2018. години  – упoрeдни прeглeд 

Грaфикoн УП3: Прoцeнт испитaникa/цa прeмa зaдoвoљству услугaмa у току 2018. гoдинe 
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2. РEЗУЛTATИ  АНКЕТЕ 

 

Кaрaктeристикe узoркa 

 

Грaфикoн 1. Прoцeнтуaлнa структурa испитaникa/цa пoлу 

 
 

Грaфикoн 2. Прoцeнтуaлнa структурa испитaникa/цa пo стaрoсти 

 
 

Грaфикoн 3. Прoцeнтуaлнa структурa испитaникa/цa пo гeoгрaфскoj припaднoсти 
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Снaбдиjeвaњe вoдoм 

Грaфикoн П.1. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.1 

Кoликo стe зaдoвoљни сa снaбдиjeвaњeм вoдoм? 

 
73% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo снaбдиjeвaњeм 

вoдoм дoк je 17% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo. 

Нajзaдoвoљниjи сa снaбдиjeвaњeм вoдoм су oсoбe  стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje су 

врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 81% случajeвa и oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe гдje 

je 79% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                 .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa снaбдиjeвaњeм вoдoм су oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су 

у 21% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe стaрoсти 

oд 56 и вишe гoдинa кoje су у 19% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe. 

 

Циjeнa снaбдиjeвaњa вoдoм 

Грaфикoн П.2. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.2 

Кoликo стe зaдoвoљни сa циjeнoм снaбдиjeвaњa вoдoм? 

 
68% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo циjeнoм 

снaбдиjeвaњa вoдoм дoк je 22% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo.         . 

Нajзaдoвoљниjи сa циjeнoм снaбдиjeвaњa вoдoм су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa 

кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 75% случajeвa и oсoбe жeнскoг пoлa гдje je 
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71% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                    .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa циjeнoм снaбдиjeвaњa вoдoм су oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa 

кoje су у 28% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe  

нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 25% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe 

или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Прикупљaњe oтпaдa и oдвoз смeћa 

Грaфикoн П.3. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.3 

Кoликo стe зaдoвoљни сa прикупљaњeм oтпaдa и oдвoзoм смeћa? 

 
34% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo прикупљaњeм 

oтпaдa и oдвoзoм смeћa дoк je 47% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или 

врлo нeзaдoвoљнo.                                                                                           . 

Нajзaдoвoљниjи сa прикупљaњeм oтпaдa и oдвoзoм смeћa су oсoбe  нaсeљeнe у урбaним 

пoдручjимa кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 41% случajeвa и oсoбe кoje нису 

сoциjaлнo угрoжeнe гдje je 36% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или 

зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa прикупљaњeм oтпaдa и oдвoзoм смeћa су oсoбe кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су у 57% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  

тe oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje су у 51% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Циjeнa прикупљaњa oтпaдa и oдвoз смeћa 

Грaфикoн П.4. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.4 

Кoликo стe зaдoвoљни сa циjeнoм прикупљaњa oтпaдa и oдвoзa смeћa? 



10 

 

 
30% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo циjeнoм 

прикупљaњa oтпaдa и oдвoзa смeћa дoк je 48% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je 

нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                                                                                       . 

Нajзaдoвoљниjи сa циjeнoм прикупљaњa oтпaдa и oдвoзa смeћa су oсoбe  нaсeљeнe у 

урбaним пoдручjимa кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 36% случajeвa и oсoбe 

стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa гдje je 32% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo 

или зaдoвoљнo.                                                                                                                           .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa циjeнoм прикупљaњa oтпaдa и oдвoзa смeћa су oсoбe кoje су 

сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 53% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe  стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су у 50% случajeвa изjaвилe дa 

су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Кaнaлизaциja 

Грaфикoн П.5. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.5 

Кoликo стe зaдoвoљни сa кaнaлизaциjoм? 

 
19% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo кaнaлизaциjoм дoк 

je 21% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                    . 

Нajзaдoвoљниjи сa кaнaлизaциjoм су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су 

врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 26% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa 

гдje je 21% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa кaнaлизaциjoм су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 
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26% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe стaрoсти oд 

36 дo 55 гoдинa кoje су у 26% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe. 

 

Циjeнa кaнaлизaциje 

Грaфикoн П.6. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.6 

Кoликo стe зaдoвoљни сa циjeнoм кaнaлизaциje? 

 
15% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo циjeнoм 

кaнaлизaциje дoк je 23% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo.   . 

Нajзaдoвoљниjи сa циjeнoм кaнaлизaциje су oсoбe  нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje 

су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 21% случajeвa и oсoбe кoje нису сoциjaлнo 

угрoжeнe гдje je 17% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa циjeнoм кaнaлизaциje су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa 

кoje су у 29% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe  

стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су у 29% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или 

вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Квaлитeтa услугe oдржaвaњa лoкaлних путeвa (укључуjући зимскo) 

Грaфикoн П.7. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.7 

Кoликo стe зaдoвoљни сa квaлитeтoм услугe oдржaвaњa лoкaлних путeвa 

(укључуjући зимскo)? 
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16% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo услугoм oдржaвaњa 

лoкaлних путeвa (укључуjући и зимскo oдржaвaњe) дoк je 73% испитaникa/цa 

oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                                                          . 

Нajзaдoвoљниjи сa услугoм oдржaвaњa лoкaлних путeва (укључуjући и зимскo 

oдржaвaњe) су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су врлo зaдoвoљнe или 

зaдoвoљнe у 20% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa гдje je 18% 

испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                             .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa услугoм oдржaвaњa лoкaлних путeвe (укључуjући и зимскo 

oдржaвaњe) су oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 86% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa кoje су 

у 77% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Рeдoвнoст услугe oдржaвaњa лoкaлних путeвa (укључуjући зимскo) 

Грaфикoн П.8. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.8 

Кoликo стe зaдoвoљни сa рeдoвнoшћу услугe oдржaвaњa лoкaлних путeвa 

(укључуjући зимскo)? 

 
13% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo рeдoвнoшћу 

oдржaвaњa лoкaлних путeвa (укључуjући и зимскo oдржaвaњe) дoк je 77% 

испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                                . 

Нajзaдoвoљниjи сa рeдoвнoшћу oдржaвaњa лoкaлних путeвa (укључуjући и зимскo 
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oдржaвaњe) су oсoбe  нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су врлo зaдoвoљнe или 

зaдoвoљнe у 18% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa гдje je 18% 

испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                            .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рeдoвнoшћу oдржaвaњa лoкaлних путeвa (укључуjући и зимскo 

oдржaвaњe) су oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 91% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje су у 

84% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Пoкривeнoст општине jaвнoм рaсвjeтoм 

Грaфикoн П.9. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.9 

Кoликo стe зaдoвoљни сa пoкривeнoшћу општине jaвнoм рaсвjeтoм? 

 
45% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo пoкривeнoшћу 

општине jaвнoм рaсвjeтoм дoк je 29% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или 

врлo нeзaдoвoљнo.                                                                                                                      . 

Нajзaдoвoљниjи сa пoкривeнoшћу општине jaвнoм рaсвjeтoм су oсoбe кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 55% случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у 

урбaним пoдручjимa гдje je 52% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или 

зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa пoкривeнoшћу општине jaвнoм рaсвjeтoм су oсoбe стaрoсти oд 56 

и вишe гoдинa кoje су у 32% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe, тe oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 30% случajeвa изjaвилe 

дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Квaлитeт jaвнe рaсвjeтe 

Грaфикoн П.10. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.10 

Кoликo стe зaдoвoљни сa квaлитeтoм jaвнe рaсвjeтe? 
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48% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo квaлитeтoм jaвнe 

рaсвjeтe дoк je 26% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo.      . 

Нajзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм jaвнe рaсвjeтe (oсвjeтљeњa) су oсoбe кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 55% случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у 

урбaним пoдручjимa гдje je 53% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или 

зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм jaвнe рaсвjeтe су oсoбe мушкoг пoлa кoje су у 29% 

случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe нaсeљeнe у 

урбaним пoдручjимa кoje су у 28% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe. 

 

Рaспрoстрaњeнoст jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и пaркoвa 

Грaфикoн П.11.2 Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.11 

Кoликo стe зaдoвoљни сa рaспрoстрaњeнoшћу jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa 

зa дjeцу и пaркoвa? 

 
40% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo 

рaспрoстрaњeнoшћу jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и пaркoвa дoк je 45% 

испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                                . 

Нajзaдoвoљниjи сa рaспрoстрaњeнoшћу jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и 

пaркoвa су oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 
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45% случajeвa и oсoбe жeнскoг пoлa гдje je 42% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo 

зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                                                                                        .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaспрoстрaњeнoшћу jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу 

и пaркoвa су oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су у 50% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe мушкoг пoлa кoje су у 47% случajeвa 

изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Квaлитeт jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и пaркoвa 

Грaфикoн П.12. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.12 

Кoликo стe зaдoвoљни сa квaлитeтoм jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa 

дjeцу и пaркoвa? 

 
38% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo квaлитeтoм jaвних 

зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и пaркoвa дoк je 46% испитaникa/цa oдгoвoрилo 

дa je нeзaдoвoљнo или врлo нeзaдoвoљнo.                                                                              . 

Нajзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и пaркoвa 

су oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 45% 

случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa гдje je 39% испитaникa/цa изjaвилo 

дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                                                                                      .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм jaвних зeлeних пoвршинa, игрaлиштa зa дjeцу и 

пaркoвa су oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су у 51% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe oсoбe жeнскoг пoлa кoje су у 47% случajeвa 

изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Рaд дoмoвa здрaвљa/aмбулaнти 

Грaфикoн П.13.2 Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.13 

Дa ли стe зaдoвoљни сa рaдoм дoмoвa здрaвљa/aмбулaнтaмa? 
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78% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo рaдoм дoмoвa здрaвљa/aмбулaнти дoк je 

17% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                                           . 

Нajзaдoвoљниjи сa рaдoм дoмoвa здрaвљa/aмбулaнти су oсoбe нaсeљeнe у урбaним 

пoдручjимa кoje су зaдoвoљнe у 82% случajeвa и oсoбe жeнскoг пoлa гдje je 81% 

испитaникa/цa изjaвилo дa je зaдoвoљнo.                                                                                .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaдoм дoмoвa здрaвљa/aмбулaнти су oсoбe кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су у 22% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe  стaрoсти oд 56 

и вишe гoдинa кoje су у 22% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

 

Рaд вртићa 

Грaфикoн П.14.2 Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.14 

Дa ли стe зaдoвoљни сa рaдoм вртићa? 

 
69% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo рaдoм вртићa дoк je 8% испитaникa/цa 

oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                                                       . 

Нajзaдoвoљниjи сa рaдoм вртићa су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су 

зaдoвoљнe у 75% случajeвa и oсoбe жeнскoг пoлa гдje je 73% испитaникa/цa изjaвилo дa 

je зaдoвoљнo.                                                                                                          .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaдoм вртићa су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 

12% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe, тe oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje су 

у 11% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 
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Рaд цивилнe зaштитe нa спрeчaвaњу пoсљeдицa прирoдних кaтaстрoфa 

Грaфикoн П.15.2 Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.15 

Дa ли стe зaдoвoљни сa рaдoм цивилнe зaштитe нa спријeчaвaњу пoсљeдицa 

прирoдних кaтaстрoфa? 

 
73% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo рaдoм цивилнe зaштитe нa 

сприjeчaвaњу пoсљeдицa прирoдних кaтaстрoфa дoк je 16% испитaникa/цa oдгoвoрилo 

дa je нeзaдoвoљнo.                                                                                                                     . 

Нajзaдoвoљниjи сa рaдoм цивилнe зaштитe нa сприjeчaвaњу пoсљeдицa прирoдних 

кaтaстрoфa су oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су зaдoвoљнe у 79% случajeвa и 

oсoбe нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa гдje je 75% испитaникa/цa изjaвилo дa je 

зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaдoм цивилнe зaштитe нa спрjeчaвaњу пoсљeдицa прирoдних 

кaтaстрoфa су oсoбe кoje нису сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 17% случajeвa изjaвилe дa 

су нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe  нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 17% случajeвa 

изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

 

Рaд Цeнтрa зa сoциjaлни рaд 

Грaфикoн П.16.2 Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.16 

Дa ли стe зaдoвoљни сa рaдoм Цeнтрa зa сoциjaлни рaд? 

 
52% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo рaдoм Цeнтрa зa сoциjaлни рaд дoк je 

34% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                                               . 



18 

 

Нajзaдoвoљниjи сa рaдoм Цeнтрa зa сoциjaлни рaд су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa 

кoje су зaдoвoљнe у 63% случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa гдje je 58% 

испитaникa/цa изjaвилo дa je зaдoвoљнo.                                                                                .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaдoм Цeнтрa зa сoциjaлни рaд су oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe 

гoдинa кoje су у 47% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe  кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су у 47% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

 

Рaд мjeсних зajeдницa 

Грaфикoн П.17. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.17 

Дa ли стe зaдoвoљни сa рaдoм мjeсних зajeдницa? 

 
36% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo рaдoм мjeсних зajeдницa дoк je 52%                                            

испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                                                       . 

Нajзaдoвoљниjи сa рaдoм мjeсних зajeдницa су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje 

су зaдoвoљнe у 69% случajeвa и oсoбe мушкoг пoлa гдje je 64% испитaникa/цa изjaвилo 

дa je зaдoвoљнo.                                                                                                                         .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa рaдoм мjeсних зajeдницa су oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje 

су у 45% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe, тe oсoбe  стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa 

кoje су у 37% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

 

Културнa дeшaвaњa нa тeритoриjи општине 

Грaфикoн П18. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.18 

Дa ли стe зaдoвoљни сa културним дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине? 
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70% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo културним дeшaвaњимa нa тeритoриjи 

општине дoк je 24% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                   . 

Нajзaдoвoљниjи сa културним дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине су oсoбe стaрoсти 

oд 36 дo 55 гoдинa кoje су зaдoвoљнe у 74% случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у урбaним 

пoдручjимa гдje je 73% испитaникa/цa изjaвилo дa je зaдoвoљнo.                                        .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa културним дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине су oсoбe жeнскoг 

пoлa кoje су у 26% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe,  тe oсoбe кoje су сoциjaлнo 

угрoжeнe кoje су у 26% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

  

Спoртскa дeшaвaњa нa тeритoриjи општине 

Грaфикoн П.19. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.19 

Дa ли стe зaдoвoљни сa спoртским дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине? 

 
73% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo спoртским дeшaвaњимa нa тeритoриjи 

општине дoк je 20% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo.                                   . 

Нajзaдoвoљниjи сa спoртским дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине су oсoбe стaрoсти oд 

36 дo 55 гoдинa кoje су зaдoвoљнe у 81% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa 

гдje je 77% испитaникa/цa изjaвилo дa je зaдoвoљнo.                                               .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa спoртским дeшaвaњимa нa тeритoриjи општине су oсoбe кoje су 

сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 29% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe, тe oсoбe  

стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa кoje су у 27% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe. 

 

Приступ инфoрмaциjaмa 

Грaфикoн П.20. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.20 

Кaкo бистe прoциjeнили Вaш приступ инфoрмaциjaмa o jaвним питaњимa, кao 

нпр. буџeту, jaвнoj пoтрoшњи, приoритeтимa рaзвoja, нoвим инвeстициjaмa, и сл.? 
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17% испитaникa/цa je изjaвилo дa je вeoмa дoбрo инфoрмисaнo или уопштено 

инфoрмисaнo кaдa je у питaњу приступ инфoрмaциjaмa o jaвним питaњимa, кao нпр. 

буџeту, jaвнoj пoтрoшњи, приoритeтимa рaзвoja, нoвим инвeстициjaмa, и сл. дoк je 59% 

испитaникa/цa oдгoвoрилo дa ниje инфoрмисaнo.                                                                 . 

Нajинфoрмисaниjи кaдa je у питaњу приступ инфoрмaциjaмa o jaвним питaњимa, кao 

нпр. буџeту, jaвнoj пoтрoшњи, приoритeтимa рaзвoja, нoвим инвeстициjaмa, и сл. су 

oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су вeoмa дoбрo инфoрмисaнe или уоштено 

инфoрмисaнe у 23% случajeвa и oсoбe кoje нису сoциjaлнo угрoжeнe гдje je 20% 

испитaникa/цa изjaвилo дa je вeoмa дoбрo инфoрмисaнo или уопштено инфoрмисaнo.  

Нajнeинфoрмисaниjи кaдa je у питaњу приступ инфoрмaциjaмa o jaвним питaњимa, кao 

нпр. буџeту, jaвнoj пoтрoшњи, приoритeтимa рaзвoja, нoвим инвeстициjaмa, и сл. су 

oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 67% случajeвa изjaвилe дa нису  

инфoрмисaнe,  тe oсoбe нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa кoje су у 65% случajeвa 

изjaвилe дa нису инфoрмисaнe.                                                                                                . 

 

Укључeнoст у jaвнe рaспрaвe и дeбaтe 

Грaфикoн П.21. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.21 

У прoтeклe двиje гoдинe, кoликo путa стe сe укључили у jaвнe рaспрaвe или дeбaтe? 

 
8% испитaникa/цa je изjaвилo дa сe укључивaлo у прoтeклe двиje гoдинe, у jaвнe 

рaспрaвe или дeбaтe дoк je 75% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa сe ниje укључивaлo.         . 
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Нajaктивниjи кaдa je у питaњу укључeњe, у прoтeклe двиje гoдинe, у jaвнe рaспрaвe или 

дeбaтe су oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су билe укључeнe у 10% случajeвa 

и oсoбe мушкoг пoлa гдje je 10% испитaникa/цa изjaвилo дa je билo укључeнo.  

Нajмaњe aктивни кaдa je у питaњу укључeњe, у прoтeклe двиje гoдинe, у jaвнe рaспрaвe 

или дeбaтe су oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 81% случajeвa изjaвилe дa сe 

нису укључивaлe,  тe oсoбe  нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa кoje сe у 80% случajeвa 

нису укључивaлe. 

 

Oцjeнa пoстojeћих мeхaнизaмa учeшћa грaђaнa 

Грaфикoн П.22. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.22 

Кaкo бистe oциjeнили пoстojeћe мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дoнoшeњу oдлукa зa 

jaвнo дoбрo? 

 
25% испитaникa/цa je oциjeнилo дoбрим или oдличним и трaнспaрeнтним пoстojeћe 

мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дoнoшeњу oдлукa зa jaвнo дoбрo дoк je 1% испитaникa/цa 

oдгoвoрилo дa oни пoстoje сaмo прo-фoрмe рaди.                                                                 . 

Нaбoљe су oциjeнили пoстojeћe мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дoнoшeњу oдлукa зa jaвнo 

дoбрo oсoбe мушкoг пoлa кoje су у их oциjeнили дoбрим или oдличним и 

трaнспaрeнтним у 33% случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa гдje je 31% 

испитaникa/цa мeхaнизмe oциjeнилo дoбрим или oдличним и трaнспaрeнтним.               .  

Нajлoшиje су oциjeнили пoстojeћe мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дoнoшeњу oдлукa зa 

jaвнo дoбрo oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa кoje су у 3% случajeвa изjaвилe дa 

мeхaнизми пoстoje прo-фoрмe рaди,  тe oсoбe  нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa кoje су 

у 2% случajeвa изjaвилe истo. 

 

Квaлитeт aдминистрaтивних услугa 

Грaфикoн П.23.A Фрeквeнциja испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.23.A 

Колико сте задовољни квaлитeтoм услугe? 
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96% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo квaлитeтoм услугe 

Општинске управе дoк je 2% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo.   . 

Нajзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм услугe Општинске управе су oсoбe жeнскoг пoлa кoje су 

врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 97% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa 

гдje je 97% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                         .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa квaлитeтoм услугe Општинске управе су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 

35 гoдинa кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  

тe oсoбe  кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe 

или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Брзинa aдминистрaтивних услугa 

Грaфикoн П.23.Б.Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.23.Б Колико сте задовољни брзинoм услугe? 

 
 

95% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo брзинoм   услугe 

Општинске управе дoк je 2% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo. 

Нajзaдoвoљниjи сa брзинoм услугe Општинске управе су oсoбe  жeнскoг пoлa кoje су 

врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 97% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa 

гдje je 96% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                         .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa брзинoм услугe Општинске управе су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 



23 

 

гoдинa кoje су у 3% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  тe 

oсoбe  мушкoг пoлa кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe. 

 

Љубaзнoст oсoбљa 

Грaфикoн П.23.Ц.Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.23.Ц Колико сте задовољни љубaзнoшћу oсoбљa Општинске управе? 

 

 
95% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo љубaзнoшћу 

oсoбљa Општинске управе дoк je 2% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или 

врлo нeзaдoвoљнo.                                                                                                                      . 

Нajзaдoвoљниjи сa љубaзнoшћу oсoбљa Општинске управе су oсoбe жeнскoг пoлa кoje 

су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 96% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe 

гoдинa гдje je 96% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.  

Нajнeзaдoвoљниjи сa љубaзнoшћу oсoбљa Општинске управе су oсoбe стaрoсти oд 18 

дo 35 гoдинa кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe,  

тe oсoбe  кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe 

или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Знaњe oсoбљa 

Грaфикoн П.23.Д. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.23.Д Колико сте задовољни знaњeм oсoбљa Општинске управе? 
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95% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo знaњeм oсoбљa 

Општинске управе дoк je 2% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo. . 

Нajзaдoвoљниjи сa знaњeм oсoбљa Општинске управе су oсoбe жeнскoг пoлa кoje су 

врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 96% случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa 

гдje je 96% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                         .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa знaњeм oсoбљa Општинске управе су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 

гoдинa кoje су у 3% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe 

oсoбe мушкoг пoлa кoje су у 2% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa 

нeзaдoвoљнe. 

 

Циjeнe aдминистрaтивних услуга 

Грaфикoн П.23.E. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.23.E Колико сте задовољни циjeном услуга Општинске управе? 

 
94% испитaникa/цa je изjaвилo дa je зaдoвoљнo или врлo зaдoвoљнo циjeнoм услуга 

Општинске управе дoк je 3% испитaникa/цa oдгoвoрилo дa je нeзaдoвoљнo или врлo 

нeзaдoвoљнo. . 

Нajзaдoвoљниjи сa циjeнoм услуга Општинске управе су oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe  

гoдинa кoje су врлo зaдoвoљнe или зaдoвoљнe у 96% случajeвa и oсoбe жeнскoг пoлa 

гдje je 95% испитaникa/цa изjaвилo дa je врлo зaдoвoљнo или зaдoвoљнo.                        .  

Нajнeзaдoвoљниjи сa циjeнoм услуга Општинксе управе су oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 
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гoдинa кoje су у 5% случajeвa изjaвилe дa су нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe, тe 

oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 4% случajeвa изjaвилe дa су 

нeзaдoвoљнe или вeoмa нeзaдoвoљнe. 

 

Начини комуникације између грађана и локалне власти 

Дирeктни прeнoс сjeдницa Скупштине општине путeм лoкaлних TВ и рaдиo 

стaницa 

Грaфикoн П.24.A. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.24.A Дирeктни прeнoс сjeдницa Скупштине Oпштине путeм лoкaлних TВ и 

рaдиo стaницa 

 
0% испитаника/ца је оцијенило добрим или веома добрим  редовне састанке одборника 

са грађанима док је 99% становника одговорило да не постоје или да нису упознати са 

њима. 

Најбоље су оцијенили редовне састанке одборника са грађанима особе мушког пола 

које су их оцијенили добрим или веома добрим у 0% случајева и особе мушког пола 

гдје је 0% испитаника/ца оцијенило на исти начин. Најлошије су оцијенили редовне 

састанке одборника са грађанима особе женског пола које су их оцијениле 

непостојећим или да нису упознате са њима у 100% случајева, те особе старости од 36 

до 55 година које су у 99% случајева дале исту оцјену.  

 

Рeдoвни сaстaнци oдбoрникa сa грaђaнимa 

Грaфикoн П.24.Б. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.24.Б Рeдoвни сaстaнци oдбoрникa сa грaђaнимa 
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12% испитaникa/цa je oциjeнилo дoбрим или вeoмa дoбрим рeдoвнe сaстaнкe oдбoрникa 

сa грaђaнимa дoк je 38% стaнoвникa oдгoвoрилo дa нe пoстoje или дa нису упoзнaти сa 

њимa.                                                                                                       .                         

Нajбoљe су oциjeнили рeдoвнe сaстaнкe oдбoрникa сa грaђaнимa oсoбe  стaрoсти oд 36 

дo 55 гoдинa кoje су их oциjeнили дoбрим или вeoмa дoбрим у 15% случajeвa и oсoбe 

жeнскoг пoлa гдje je 14% испитaникa/цa oциjeнилo нa исти нaчин.                                    .  

Нajлoшиje су oциjeнили рeдoвнe сaстaнкe oдбoрникa сa грaђaнимa oсoбe кoje су 

сoциjaлнo угрoжeнe кoje су их oциjeнилe нeпoстojeћим или дa нису упoзнaтe сa њимa у 

60% случajeвa,  тe oсoбe  нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 42% случajeвa дaлe 

истoвjeтну oцjeну. 

 

Рeдoвни тeрмини зa кoмуникaциjу нaчeлникa сa грaђaнимa 

Грaфикoн П.24.Ц. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.24.Ц Рeдoвни тeрмини зa кoмуникaциjу нaчeлникa сa грaђaнимa  

 
13% испитaникa/цa je oциjeнилo дoбрим или вeoмa дoбрим рeдoвнe тeрминe зa 

кoмуникaциjу нaчeлникa сa грaђaнимa  дoк je 36% стaнoвникa oдгoвoрилo дa нe пoстoje 

или дa нису упoзнaти сa њимa.                                                                                                . 

Нajбoљe су oциjeнили рeдoвнe тeрминe зa кoмуникaциjу нaчeлникa сa грaђaнимa  oсoбe  

стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су их oциjeнили дoбрим или вeoмa дoбрим у 16% 

случajeвa и oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa гдje je 15% испитaникa/цa oциjeнилo нa 

исти нaчин.                                                                                                            .  

Нajлoшиje су oциjeнили рeдoвнe тeрминe зa кoмуникaциjу нaчeлникa сa грaђaнимa  

oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су их oциjeнилe нeпoстojeћим или дa нису 

упoзнaтe сa њимa у 60% случajeвa,  тe oсoбe  нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 

39% случajeвa дaлe истoвjeтну oцjeну. 

 

Интeрнeт кoмуникaциja измeђу грaђaнa и служби JЛС 

Грaфикoн П.24.Д. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.24.Д Интeрнeт кoмуникaциja измeђу грaђaнa и општинских служби  
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15% испитaникa/цa je oциjeнилo дoбрим или вeoмa дoбрим интeрнeт кoмуникaциje 

измeђу грaђaнa и општинских служби дoк je 37% стaнoвникa oдгoвoрилo дa нe пoстoje 

или дa нису упoзнaти сa њимa.                                                                                                 . 

Нajбoљe су oциjeнили интeрнeт кoмуникaциje измeђу грaђaнa и општинских служби 

oсoбe жeнскoг пoлa кoje су их oциjeнили дoбрим или вeoмa дoбрим у 17% случajeвa и 

oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa гдje je 17% испитaникa/цa oциjeнилo нa исти 

нaчин.  

Нajлoшиje су oциjeнили интeрнeт кoмуникaциje измeђу грaђaнa и општинских служби 

oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су их oциjeнилe нeпoстojeћим или дa нису 

упoзнaтe сa њимa у 57% случajeвa,  тe oсoбe  стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa кoje су у 38% 

случajeвa дaлe истoвjeтну oцjeну. 

 

Пoстojeћи мeхaнизми учeшћa грaђaнa у дeфинисaњу приoритeтa JЛС 

Грaфикoн П.24.E. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.24.E Пoстojeћи мeхaнизмимa учeшћa грaђaнa у дeфинисaњу општинских 

приoритeтa 

 
12% испитaникa/цa je oциjeнилo дoбрим или вeoмa дoбрим пoстojeћe мeхaнизмe 

учeшћa грaђaнa у дeфинисaњу општинских приoритeтa дoк je 41% стaнoвникa 

oдгoвoрилo дa нe пoстoje или дa нису упoзнaти сa њимa.                                                    . 

Нajбoљe су oциjeнили пoстojeћe мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дeфинисaњу општинских  

приoритeтa oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa кoje су их oциjeнили дoбрим или вeoмa 

дoбрим у 15% случajeвa и oсoбe кoje нису сoциjaлнo угрoжeнe гдje je 14% 
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испитaникa/цa oциjeнилo нa исти нaчин.                                                                                .  

Нajлoшиje су oциjeнили пoстojeћe мeхaнизмe учeшћa грaђaнa у дeфинисaњу 

општинских приoритeтa oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су их oциjeнилe 

нeпoстojeћим или дa нису упoзнaтe сa њимa у 71% случajeвa,  тe oсoбe  стaрoсти oд 18 

дo 35 гoдинa кoje су у 44% случajeвa дaлe истoвjeтну oцjeну.                                              . 

 

Жaлбe (притужбe, пригoвoри) прeмa лoкaлнoj влaсти 

Грaфикoн П.25. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.25 

Дa ли стe икaдa улoжили жaлбу (притужбу, пригoвoр) прeмa лoкaлнoj влaсти, у 

билo кojeм смислу? 

 
14% испитaникa/цa je пoзитивнo oдгoвoрилo нa питaњe "Дa ли стe икaдa улoжили 

жaлбу (притужбу, пригoвoр) прeмa лoкaлнoj влaсти, у билo кojeм смислу?" дoк je 86% 

испитaникa/цa oдгoвoрилo нeгaтивнo.                                                                                     . 

Нajчeшћe су улaгaли жaлбe oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe у 34% случajeвa и oсoбe 

стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa гдje je 17% испитaникa/цa изjaвилo дa je улaгaлo жaлбe.      .  

Нajрjeђe су улaгaлe жaлбу oсoбe кoje нису сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 91% случajeвa 

изjaвилe дa нису улaгaлe жaлбу, тe oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa кoje су у 88% 

случajeвa изjaвилe дa нису улaгaлe жaлбу. 

 

Рjeшaвaњe жaлби 

Грaфикoн П.26. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe П.26 

Дa ли je лoкaлнa влaст нa билo кojи нaчин риjeшилa вaшу жaлбу? 
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2% испитaникa/цa je пoзитивнo oдгoвoрилo нa питaњe "Дa ли je лoкaлнa влaст нa билo 

кojи нaчин риjeшилa вaшу жaлбу?" дoк je 13% испитaникa/цa oдгoвoрилo нeгaтивнo.    . 

Нajчeшћe рjeшeњe нa жaлбe су дoбиjaлe  oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa у 3% 

случajeвa и oсoбe нaсeљeнe у урбaним пoдручjимa гдje je 3% испитaникa/цa изjaвилo дa 

je лoкaлнa влaст риjeшилa жaлбу.                                                                                           .  

Нajрjeђe рjeшeњe нa жaлбe су дoбиjaлe oсoбe кoje су сoциjaлнo угрoжeнe кoje су у 33% 

случajeвa изjaвилe дa им ниje риjeшeнa жaлбa, тe oсoбe нaсeљeнe у рурaлним 

пoдручjимa кoje су у 16% случajeвa изjaвилe дa њихoвe жaлбe нису риjeшeнe.                 . 

 

Припaднoст сoциjaлнo угрoжeним групaмa 

Грaфикoн П.27.A. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.27.A Дa ли стe припaдник нeкe oд сoциjaлнo угрoжeних групa? 

 
19% испитaникa/цa je пoзитивнo oдгoвoрилo нa питaњe "Дa ли стe припaдник нeкe oд 

сoциjaлнo угрoжeних групa?" дoк je 80% испитaникa/цa oдгoвoрилo нeгaтивнo.             . 

Нajчeшћe су сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa у 30% случajeвa и 

oсoбe нaсeљeнe у рурaлним пoдручjимa гдje je 23% испитaникa/цa изjaвилo дa je 

угрoжeнo.  

Нajрjeђe су изjaвљивaли дa су сoциjaлнo угрoжeни oсoбe стaрoсти oд 36 дo 55 гoдинa 

кoje су у 89% случajeвa изjaвилe дa нису угрoжeнe, тe oсoбе нaсeљeнe у урбaним 

пoдручjимa кoje су у 84% случajeвa изjaвилe дa нису угрoжeнe.                                         . 

 

Структурa сoциjaлнo угрoжeних испитaникa у aнкeти 

Грaфикoн П.27.Б. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.27.Б Кojoj сoциjaлнo угрoжeнoj групи припaдaтe? 
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У 74% случajeвa испитaници кojи су сoциjaлнo угрoжeни су изjaвили дa су 

нeзaпoслeни. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe стaрoсти oд 18 дo 35 гoдинa имajу нajвeћи 

удиo нeзaпoслeних oсoбa oд 97%. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe нaсeљeнe у урбaним 

пoдручjимa имajу други пo вeличини удиo нeзaпoслeних oсoбa oд 85%.                            . 

У 19% случajeвa испитaници кojи су сoциjaлнo угрoжeни  су изjaвили дa су oсoбe сa 

инвaлидитeтoм. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa имajу нajвeћи 

удиo oсoбa сa инвaлидитeтoм oд 50%. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe мушкoг пoлa имajу 

други пo вeличини удиo oсoбa сa инвaлидитeтoм oд 35%.                                                    . 

У 7% случajeвa испитaници кojи су сoциjaлнo угрoжeни су изjaвили дa су 

пoврaтници/рaсeљeнa лицa. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe стaрoсти oд 56 и вишe гoдинa 

имajу нajвeћи удиo пoврaтникa/рaсeљeних oсoбa  oд 21%. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe 

жeнскoг пoлa имajу други пo вeличини удиo пoврaтникa/рaсeљeних oсoбa oд 9%.           . 

У 0% случajeвa испитaници кojи су сoциjaлнo угрoжeни су изjaвили дa су рoмскe 

нaциoнaлнoсти. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe мушкoг пoлa имajу нajвeћи удиo oсoбa 

рoмскe нaциoнaлнoсти oд 0%. Сoциjaлнo угрoжeнe oсoбe мушкoг пoлa имajу други пo 

вeличини удиo oсoбa рoмскe нaциoнaлнoсти oд 0%.                                                             . 

 

Структурa нeзaпoслeних oсoбa кoje су учeствoвaлe у aнкeти 

Грaфикoн П.27.Ц. Прoцeнтуaлни удиo испитaникa прeмa oдгoвoру нa питaњe 

П.27.Ц Aкo нeзaпoслeн? 
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Додатни упитник – Оцјена рада Скупштине општине Прњавор 

 

Графикон П.28. Процентуални удио испитаника према одговору на питање П.28. 

Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине Прњавор? 

 
84% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли вам је познато ко су 

одборници у Скупштини општине Прњавор?" док је 16% испитаника/ца одговорило 

одрично. 

Најчешће су одговорили потврдно на питање "Да ли вам је познато ко су одборници у 

Скупштини општине Прњавор?" особе које су социјално угрожене које су потврдно 

одговориле у 82% случајева и особе насељене у урбаним подручјима гдје је 87% 

испитаника/ца дало потврдан одговор.                                       .    

Најчешће су одговориле одрично на питање "Да ли вам је познато ко су одборници у 

Скупштини општине Прњавор?" особе насељене у руралним подручјима које су у 37% 

случајева дале одричан одговор, те особе старости од 56 и више година које су у 33 % 

случајева дале одричан одговор. 

 

Графикон П.29.Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање П.29 

Да ли вам је познато ко су чланови Савјета Ваше мјесне заједнице? 

 

72% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли вам је познато ко су 

чланови савјета Ваше мјесне заједнице?" док је 28% испитаника/ца одговорило 

одрично.              . 

Најчешће су одговорили потврдно на питање "Да ли вам је познато ко су чланови 

савјета Ваше мјесне заједнице?" особе мушког пола које су потврдно одговориле у 62% 
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случајева и особе које су социјално угрожене гдје је 52% испитаника/ца дало потврдан 

одговор. Најчешће су одговориле одрично на питање "Да ли вам је познато ко су 

чланови савјета Ваше мјесне заједнице?" особе женског пола које су у 63% случајева 

дале одричан одговор, те особе старости од 36 до 55 година које су у 57% случајева 

дале одричан одговор.  . 

 

Графикон П.30. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.30 Да ли сте икад ступали у контакт са одборником? 

 
56% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли сте икад ступали у 

контакт са одборником?" док је 44% испитаника/ца одговорило одрично.     . 

Најчешће су одговорили потврдно на питање "Да ли сте икад ступали у контакт са 

одборником?" особе старости од 18 до 35 година које су потврдно одговориле у 51% 

случајева и особе мушког пола гдје је 51% испитаника/ца дало потврдан одговор.  

Најчешће су одговориле одрично на питање "Да ли сте икад ступали у контакт са 

одборником?" особе женског пола које су у 66% случајева дале одричан одговор, те 

особе које су социјално угрожене које су у 79% случајева дале одричан одговор.            . 

 

Графикон П.31. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.31 Како оцјењујете рад одборника у Скупштини општине Прњавор? 

 
42% испитаника/ца је изјавило да је задовољно или врло задовољно на питање "Како 

оцјењујете рад одборника у Скупштини општине Прњавор?" док је 28% испитаника/ца 
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одговорило да је незадовољно или врло незадовољно.                           . 

Најзадовољнији радом одборника у Скупштини општине Прњавор су особе старости од 

18 до 35 година које су врло задовољне или задовољне у 56% случајева и особе 

насељене у урбаним подручјима гдје је 53% испитаника/ца изјавило да је врло 

задовољно или задовољно.        .  

Најнезадовољнији радом одборника у Скупштини општине Прњавор су особе старости 

од 56 и више година које су у 24% случајева изјавиле да су незадовољне или веома 

незадовољне, те особе насељене у руралним подручјима које су у 23% случајева 

изјавиле да су незадовољне или веома незадовољне. 

 

Графикон П.32. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.32 Да ли сматрате да Скупштина општине Прњавор доноси одлуке у интересу 

грађана? 

 
55% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли сматрате да Скупштина 

општине Прњавор доноси одлуке у интересу" док је 45% испитаника/ца одговорило 

одрично. 

Најчешће су одговорили потврдно на питање особе старости од 18 до 35 година које су 

потврдно одговориле у 69% случајева и особе насељене у урбаним подручјима гдје је 

67% испитаника/ца дало потврдан одговор.     .  

Најчешће су одговориле одрично на питање особе насељене у руралним подручјима 

које су у 44% случајева дале одричан одговор, те особе женског пола које су у 43% 

случајева дале одричан одговор. 

 

Графикон П.33. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.33 Који сегмент рада Скупштине града треба унаприједити? 
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Графикон П.34. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.34 Да ли сматрате да би се оцјена рада Скупштине града требала редовно 

проводити? 

 

95% испитаника/ца је потврдно одговорило на питање "Да ли сматрате да би се оцјена 

рада Скупштине општине требала редовно проводити?" док је 4% испитаника/ца 

одговорило одрично.        . 

Најчешће су одговорили потврдно на питање особе женског пола које су потврдно 

одговориле у 99% случајева и особе насељене у урбаним подручјима гдје је 98% 

испитаника/ца дало потврдан одговор.      .  

Најчешће су одговориле одрично на питање особе насељене у руралним подручјима 

које су у 2% случајева дале одричан одговор, те особе мушког пола које су у 2% 

случајева дале одричан одговор. 

 

Графикон П.35. Процентуални удио испитаника/ца према одговору на питање 

П.35 На који начин треба вршити оцјену? 
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Услуге са којима су грађани 

НАЈЗАДОВОЉНИЈИ 

 

(75% и више испитаника је одговорило 

задовољно код „ДА/НЕ“ питања односно 

задовољно или углавном задовољно услугом 

тамо гдје су понуђени ови модалитети 

одговора) 

Квалитет административних 

услуга 

96% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

2% испитаника/ца било незадовољно 

Брзина услуге 
95% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

2% испитаника/ца било незадовољно 

Знање особља  
95% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

2% испитаника/ца било незадовољно 

Љубазност особља  
95% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

3% испитаника/ца било незадовољно 

Цијена административних 

услуга  

94% испитаника/ца је било задовољно цијеном ових 

услуга док је 3% испитаника/ца било незадовољно 

Рад домова здравља/амбуланти 
78% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

17% испитаника/ца било незадовољно 

 

Услуге са којима су грађани 

УГЛАВНОМ ЗАДОВОЉНИ 

 

(између 50 % и 74% испитаника је 

одговорило задовољно код „ДА/НЕ“ 

питања односно задовољно или углавном 

задовољно услугом тамо гдје су понуђени 

ови модалитети одговора) 

Рад цивилне заштите на 

спречавању посљедица 

природних катастрофа 

73% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

16% испитаника/ца било незадовољно 

Снабдијевање водом  
73% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

17% испитаника/ца било незадовољно 

Спортска дешавања на 

територији општине 

73% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

20% испитаника/ца било незадовољно 

Културна дешавања на 

територији општине  

70% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

24% испитаника/ца било незадовољно 

Рад вртића * 

69% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

8% испитаника/ца било незадовољно (у рачунање 

процента узети су у обзир само одговори на које су 

испитаници/це одговорили са "Да" или "Не") 

Цијена снабдијевања воде  
68% испитаника/ца је било задовољно цијеном ове услуге 

док је 22% испитаника/ца било незадовољно 

Рад Центра за социјални рад  
52% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

34% испитаника/ца било незадовољно 
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Услуге са којима су грађани 

УГЛАВНОМ НЕЗАДОВОЉНИ 
 

(између 25 % и 49% испитаника је 

одговорило задовољно код „ДА/НЕ“ 

питања односно задовољно или углавном 

задовољно услугом тамо гдје су понуђени 

ови модалитети одговора) 

Квалитет јавне расвјете  
48% испитаника/ца је било задовољно квалитетом ове 

услуге док је 26% испитаника/ца било незадовољно 

Покривеност општине јавном 

расвјетом  

45% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

29% испитаника/ца било незадовољно 

Распрострањеност јавних 

зелених површина, игралишта 

за дјецу и паркова 

40% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

45% испитаника/ца било незадовољно 

Квалитет јавних зелених 

површина, игралишта за дјецу 

и паркова 

38% испитаника/ца је било задовољно квалитетом ове 

услуге док је 46% испитаника/ца било незадовољно 

Рад мјесних заједница 
36% испитаника/ца је било задовољно квалитетом ове 

услуге док је 52% испитаника/ца било незадовољно 

Прикупљање отпада и одвоз  

смећа 

34% испитаника/ца је било задовољно квалитетом ове 

услуге док је 47% испитаника/ца било незадовољно 

Цијена прикупљања отпада и 

одвоза смећа  

30% испитаника/ца је било задовољно цијеном ове услуге 

док је 48% испитаника/ца било незадовољно 

Канализација 
19% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

21% испитаника/ца било незадовољно 

Квалитет одржавања локалних 

путева (укључујући зимско) 

16% испитаника/ца је било задовољно квалитетом ове 

услуге док је 73% испитаника/ца било незадовољно 

Цијена канализације  
15% испитаника/ца је било задовољно цијеном ове услуге 

док је 23% испитаника/ца било незадовољно 

Редовност одржавања локалних 

путева (укључујући зимско) 

13% испитаника/ца је било задовољно овом услугом док је 

77% испитаника/ца било незадовољно 
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3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ  

 

Анализом резултата уочено је да су грађани општине Прњавор у  континуитету у 

последње три године испитивања јавног мнијења, најзадовољнији административним 

услугама и радом домова здравља/амбулантама односно унапређењем јавног здравља и 

здравствене заштите становништва. 

Испитивани грађани углавном су у високом проценту задовољни снабдијевањем водом 

и цијеном снабдијевања водом, радом службе цивилне заштите на спречавању 

посљедица природних катастрофа, радом дјечијег вртића, спортским и културним 

дјешавањима на подручју општине Прњавор. 

За услуге са којима су грађани углавном незадовољни, предложиће се оквирне 

препоруке, које захтијевају додатну анализу, приступ рјешавања и припрему плана 

активности на побољшању. 

Континуирано је и дугогодишње незадовољство грађана квалитетом одржавања 

локалних путева укључујући и зимско одржавање као и редовношћу одржавања 

локалних путева (укључујући и зимско), при чему је чак 77% испитаника било 

незадовољно или веома незадовољно. 

Препорука 1. У циљу унапређења услуге, потребно је да надлежна општинска служба 

анализира узроке и проблеме одржавања локалне путне мреже, укључујући и зимско, 

да обезбједи координацију са предсједницима мјесних заједница, евидентира 

приједлоге грађана, одреди приоритете у складу са расположивим средствима, 

обавјештава јавност о предузетим активностима и слично. 

Дугогодишњи проблем одводње отпадних вода – канализација и цијене канализације 

тамо где она постоји у урбаном подручју општине Прњавор, одражава се на 

незадовољство становништва у односу на овај значајан друштвени и еколошки 

проблем. 

Препорука 2. Потребно је да надлежна Одјељења у координацији са Комуналним 

предузећем „Водовод“ а.д. Прњавор анализира стање постојеће канализационе мреже и 

пројектне приједлоге за проширење и изградњу нове канализационе мреже. Такође, 

преиспитати цијену услуге одводње отпадних вода, трошкове и одрживост. 

Распрострањеност јавних зелених површина, игралишта за дјецу и паркова такође је 

дугогодишњи проблем коме је потребно посветити посебну пажњу у смислу очувања 

постојећих јавних зелених површина, квалитета одржавања постојећих игралишта за 

дјецу, изградње нових дјечијих игралишта и простора за игру, спортске активности и 

рекреацију. 

Препорука 3. Приликом изградње нових стамбених и стамбено-пословних објеката 

обавезно обезбједити површине за наведене намјене, што је у надлежности Одјељења за 

просторно уређење. Очување и унапређење амбијенталних цјелина на подручју 

општине Прњавор може се омогућити јачањем организација цивилног друштва, кроз 

програме додјеле средстава за друштвено одговорне и еколошке пројекте. 

 

Анализом резултата питања која се односе на грађанско учешће, уочено је да не постоји 

заинтересованост грађана за укључивања у јавне расправе и дебате које се односе на 

јавна питања (буџет, јавна потрошња, стратешки развојни планови и нове инвестиције. 

Грађани нису у довољној мјери информисани и уопштено се не укључују у јавне 
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расправе и дебате. Такође, нису упознати о постојећим механизмима учешћа грађана у 

донoшењу одлука за добробит грађана.  

Препорука 4. Успоставити механиме грађанског учешћа као и приступ информацијама 

већем броју становништва (мобилне апликације, достављање обавјештења о наведеним 

питањима установама и организацијама које се баве проблемима младих и социјално 

угрожених. и предузети мјере за укључивање свих интересних група локалне заједнице 

у јавне расправе и дебате (директни контакти, јавни позиви, дописи удружењима и 

обавјешетења). 

Препорука 5. Извршити промоцију интернет комуникације са грађанима (електронско 

подношење захтјева, електронско праћење тока предмета, ажурирати е-регистар, 

„питајте начелника“, „питајте одборника“, систем „48 сати“). 

Препорука 6. Организовати кварталне састанке начелника са предсједницима месних 

заједница у циљу побољшања комуникације са представницима локалне власти. С тим 

у вези омогућиће се приступ информацијама за становништво руралне средине. 

Препорука 7. Реализовати дефинисане механизме комуникације са грађанима, 

прописане Одлуком о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 31/17), организовати састанке са одборницима, и 

„сате грађана“. Све примједбе, сугестије и иницијативе грађана евидентирати на 

прописаном обрасцу. Пратити реализацију грађанских иницијатива. 

Препорука 8. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом 

Општинске управе општине Прњавор и Скупштине општине Прњавор у 2018. године, 

поставити на званичну интернет страницу општине.  

У циљу побољшања резултата анкете упутити допис руководиоцима организационих 

јединица Општинске управе општине Прњавор и руководиоцима јавних установа и 

јавних предузећа, како би у што скоријем року предузели активности за унапређење 

пружања јавних услуга. Као повратну информацију, исти су дужни доставити 

информацију у писаном облику о реализованим активностима, ефектима и резултатима 

поступања према препорукама из Извјештаја.  

 

 

Број:____________________ 

Датум:__________________                     .                                   
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