
Бијељина – Град информационих технологија?!
АНАЛИЗА

резултата анкетирања студената Факултета пословне економије –
студијски програм Пословна информатика

У складу са стратешким опредјељењем да до 2030. године Бијељина постане ГРАД
БУДУЋНОСТИ, Градска управа Града Бијељина припрема и реализује низ програма,
пројеката и активности којима ствара предуслове за одрживи привредни, друштвени и
еколошки развој.

У 2020. години, Град Бијељина је добио признање и проглашен је као лидер (од укупно
21 ЈЛС) у категорији која се односи на укључивање грађана и цивилног друштва у
процесе доношења одлука на локалном нивоу, те се пракса анкетирања наставља и у
2021. години.

Вријеме спровођења истраживања: од 09.02.2021. до 09.03.2021. године
Метод: Електронско (путем линка)
Инструмент: За потребе истраживања креирана је анкета – осам питања
Циљ истраживања: Учешће грађана у процесу доношења одлука у Граду Бијељина и
унапређења живота на подручју Града са акцентом на пружање подршке ИТ сектору.
Узорак: Анкетирани су студенти Факултета пословне економије Бијељина са смјера
Пословна информатика.  Укупан број анкетираних студената 33.

1. ПОЛНА СТРУКТУРА

У периоду од 09.02.2021. до 09.03.2021. године, анкетирано је укупно 33 грађана. Од
укупног броја анкетираних студента, 36 % су чиниле жене, док је проценат мушкараца
који су учествовали у анкетирању износио 64 %.
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Дијаграм 1: Полна структура
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2. МЈЕСТО
СТАНОВАЊА

МЈЕСТО
СТАНОВАЊА

Урбани
дио

Рурални
дио

20 13
Табела број 1: Мјесто

становања

Дијаграм број 2: Мјесто становања

У табели број 1 и дијаграму број 2 су приказани резулатати анкетирања који се односе
на структуру испитаника према мјесту становања.

3. СТРУКТУРА ИСПИТАНИКА ПРЕМА ГОДИНИ СТУДИРАЊА

Како би истраживање било релавантно, старосна структура испитаника је разноврсна и
подијељена је на седам цјелина.

Основне академске студије Факултета пословне економије трају 8 семестара (4 године).
Предмети у прве двије године студија (четири семестра) су заједнички за све студијске
програме. У трећој години студија се студенти опредјељују за један од три студијска
програма: Финансије, банкарство и осигурање (ФБО), Спољна трговина, порези и
царине (СТПЦ) или Пословна информатика (ПИ).

Дијаграм 3: Структура испитаника према години
студирања
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4. КОЈА ЈЕ ВАША
ЖЕЉЕНА ОБЛАСТ ДЈЕЛОВАЊА НАКОН ЗАВРШЕНИХ
СТУДИЈА?

Дијаграм 4: Структура испитаника према жељеној области дјеловања након
завршених студија

5. ДА ЛИ ПОСТОЈИ СПРЕМНОСТ И ЖЕЉА ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕМ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА?

Дијаграм 5: Структура испитаника према жељи за успостављањем сопственог
бизниса

6. ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ИТ

Град Бијељина је у процесу оснивања Иновационог центра за одрживи развој (ИнЦОР)
који је намијењен превенствено незапосленим младим људима нашег Града који желе
да започну сопствени бизнис, са посебним фокусом на ИТ сектор (обезбијеђен радни
простор и релевантна рачунарска опрема).
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Дијаграм 6: Да ли бисте користили наведену услугу
ИнЦОР-а за развој сопственог бизниса?

У дијаграму 6 је приказана заинтересованост студената да користе услугу Иновационог
центра за одрживи развој за развој сопственог бизниса.
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Дијаграм 7: Коју бесплатну обуку бисте
жељели да похађате?

РЕЗИМЕ

Пословна информатика садржи градиво које обухвата теоријска и практична знања из
области примјене информационо-комуникационе технологије у пословању и образује
кадрове који су у свијету и код нас дефицитарни и који имају веома добру перспективу
у дужем временском периоду у будућности.

На Факултету пословне економије у школској 2020/21. години ИТ смјер похађа 33
студента и сви су учествовали у  овом истраживању.

Истраживање је показало да је чак 54,5% анкетираних исказало жељу да покрену
сопствени бизнис.
Сви студенти су исказали жељу за додатним усавршавањем, односно обукама:

Да ли бисте
користили наведену
услугу ИнЦОР-а за
развој сопственог
бизниса?
да 24
не 2
нисам
сигуран/а

7

Табела 3: Да ли бисте
користили наведену
услугу ИнЦОР-а за
развој сопственог

бизниса?

Дијаграм 6: Да ли бисте користили наведену услугу
ИнЦОР-а за развој сопственог бизниса?

У дијаграму 6 је приказана заинтересованост студената да користе услугу Иновационог
центра за одрживи развој за развој сопственог бизниса.

Коју бесплатну обуку
бисте жељели да
похађате?
Графички
дизајн

24

Израда и
администрација
сајтова

2

Нешто друго 7
Табела 4: Коју

бесплатну обуку бисте
жељели да похађате?

Дијаграм 7: Коју бесплатну обуку бисте
жељели да похађате?

РЕЗИМЕ

Пословна информатика садржи градиво које обухвата теоријска и практична знања из
области примјене информационо-комуникационе технологије у пословању и образује
кадрове који су у свијету и код нас дефицитарни и који имају веома добру перспективу
у дужем временском периоду у будућности.

На Факултету пословне економије у школској 2020/21. години ИТ смјер похађа 33
студента и сви су учествовали у  овом истраживању.

Истраживање је показало да је чак 54,5% анкетираних исказало жељу да покрену
сопствени бизнис.
Сви студенти су исказали жељу за додатним усавршавањем, односно обукама:

73%

6%

21%

да не нисам сигуран/а

61%

33%

6%

Графички дизајн
Израда и администрација сајтова
Нешто друго

Да ли бисте
користили наведену
услугу ИнЦОР-а за
развој сопственог
бизниса?
да 24
не 2
нисам
сигуран/а

7

Табела 3: Да ли бисте
користили наведену
услугу ИнЦОР-а за
развој сопственог

бизниса?

Дијаграм 6: Да ли бисте користили наведену услугу
ИнЦОР-а за развој сопственог бизниса?

У дијаграму 6 је приказана заинтересованост студената да користе услугу Иновационог
центра за одрживи развој за развој сопственог бизниса.

Коју бесплатну обуку
бисте жељели да
похађате?
Графички
дизајн

24

Израда и
администрација
сајтова

2

Нешто друго 7
Табела 4: Коју

бесплатну обуку бисте
жељели да похађате?

Дијаграм 7: Коју бесплатну обуку бисте
жељели да похађате?

РЕЗИМЕ

Пословна информатика садржи градиво које обухвата теоријска и практична знања из
области примјене информационо-комуникационе технологије у пословању и образује
кадрове који су у свијету и код нас дефицитарни и који имају веома добру перспективу
у дужем временском периоду у будућности.

На Факултету пословне економије у школској 2020/21. години ИТ смјер похађа 33
студента и сви су учествовали у  овом истраживању.

Истраживање је показало да је чак 54,5% анкетираних исказало жељу да покрену
сопствени бизнис.
Сви студенти су исказали жељу за додатним усавршавањем, односно обукама:

нисам сигуран/а

Израда и администрација сајтова



61% - израда веб сајтова и 33%
графички дизајн.
Од укупног броја анкетираних
студената, чак 73% исказало је заинтересованост за коришћење услуга ИнЦОР-а за
развој сопственог бизниса.
Одсјек за ЛЕР и ЕИ наставља праксу сарадње са приватним и академским
институцијама, те ће у наредном периоду да предузме низ мјера како би се креирао
амбијент за реализацију активности које су у складу са жељама и потребама младих
људи, односно резултатима наведеног истраживања.

Анкету осмислио, реализовао и обрадио:
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције


