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I МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА  
 

1. Предмет истраживања  

 

Предмет овога истраживања јест услови студирања и живота младих на подручју 

сарајевско-романијске регије. У оквиру овако постављене теме истраживаћемо начине 

финансијске подршке студирању, те могућности студентске праксе, као и ставове 

младих о могућности запошљавања након завршетка студија. Током истраживања 

обратићемо пажњу и на још један битан сегмент, а то је културни и друштвени живот 

младих ове регије.  

 

2. Циљ истраживања  

 

Циљ овога истраживања би био да се изнесу одређени ставови младих о проблемима које 

ћемо истраживати, да се доведу у корелацију одређене варијабле, које би показале 

резултате који би се односили на живот младих, ако и на студентски стандард на 

сарајевско-романијској регији.  

 

 

3. Задаци истраживања  
 

Задаци истраживања односе се на испитивање ставова младих сарајевско-романијске 

регије о условима културног и друштвеног живота, те условима студирања и 

запошљавања након завршетка студија.  Резултате овога истраживања планирали смо да 

изнесемо у виду препорука које ће се односити на горепоменуте сегменте истраживања.  

 

 



 

 

4. Методе истраживања  

 

4.1. Метода анализе и синтезе 
 

По свој суштини анализа је растављање предмета истраживања на његове саставне 

дјелове, односно на чиниоце структуре, функција, веза и односа на одређеном простору 

у одређеном времену. Растављање може да буде физичко, духовно – мисаоно, и 

комбиновано. У смислу научног истраживања нема чисто физичких растављања (деоба) 

предмета истраживања,  већ је то увијек истовремено и мисаоно растављање. 

Општи предмет анализе је увијек сложена цјелина. Та цјелина не може имати мање од 

два дијела која су међусобно повезана и налазе се у међусобним односима. Цјелина и 

дијелови имају своју просторну и временску одредбу, своје квалитативне и 

квантитативне одредбе и својства, свој састав, своје спољашње и унутрашње односе и 

везе, кретања, промјене, свој развој итд. Сложеност општег предмета анализе ("сложена 

цјелина") омогућава да се предмет истражује као цјелина или да се истражује само једно 

његово својство, један његов дио, један или скуп односа, у једном моменту (одређеном 

одсјечку времена) или у више временских јединица, на само једном одређеном простору 

или на свим просторима на којима се јавља итд. 

Према предмету истраживања, тачније према обухвату предмета истраживања, може се 

говорити о:  

- о потпуној или тоталној, и  

- о о парцијалној односно секвенцијалној анализи. 

Потпуна или тотална анализа подразумијева свестрану анализу свих чинилаца 

предмета, његових својстава, интерних и екстерних односа и функција у укупном 

времену трајања и укупној распрострањености тог предмета. По правилу такви су 

предмети веома ријетки и релативно их је тешко одредити. Нарочито их је тешко 

временски и просторно одредити и још теже обухватити анализом. Предмети потпуне 

(тоталне) анализе углавном су дијелови природне, друштвене, односно политичке 

стварности. Потпуна анализа једног појма, једног става, суда или закључка, такође, би 



тешко била могућа, јер је веома тешко обухватити временске и просторне одредбе. Због 

тога се у пракси, као и у научним истраживањима, временске и просторне одредбе 

утврђују по одређеним критеријумима који дозвољавају да се у тако утврђеним  

временским и просторним одредбама може предмет схватити као цјелина. Питање 

утврђивања и схватања односно дефинисања цјелине и сада је отворено због општости 

појма. Ако се цјелина схвата као "свако сложено једно" онда се у оквиру сваке науке и 

научне дисциплине конвенцијом утврђују критеријуми за одређивање цјелине и на 

основу њих оно што се сматра цјелинама. Тако једна временска цјелина може да буде 

један период омеђен одређеним својствима – календарском годином; у просторном 

смислу цјелина може да буде организација или њен сегмент, дио, итд. Ово се односи на 

све организационе чињенице, на укупну организациону реалност, као предмета 

истраживања. Све то важи углавном и за појам, став, суд и закључак као предмет анализе. 

Парцијална или секвенцијална анализа обухвата само дио, аспект, својство, одредбу, 

временску или просторну јединицу неке цјелине која се сама може посматрати као ужа и 

несамостална цјелина.  

Уопште узев, могуће су следеће парцијалне анализе по критеријуму предмета 

истраживања: 

• Анализа садржаја 

• Структурална анализа или анализа састава предмета којом научно сазнајемо 

чиниоце састава предмета. 

Из методолошке литературе произлази да између анализе структуре и анализе састава 

има разлика које произилазе из схватања структуре. У свакодневном лаичком језику 

структура се изједначава са саставом предмета. То је погрешно. Структура је релативно 

стабилна и она обезбјеђује постојање и трајање једног предмета у одређеном 

временском периоду при чему чува његове битне одредбе и својства који га чине управо 

тим предметом. Дакле, структуру чине битни чиниоци без којих тај предмет није онај 

који је, већ неки други. Састав је шири појам и обухвата све чиниоце предмета од којих су 

неки небитни, некарактеристични, па понекад и случајни и сувишни;  

• Функционална анализа којом се сазнаје активност, односи (везе и међузависност) 

унутар предмета истраживања. Могуће је конципирати анализу тако да обухвата и 

односе предмета и окружења, "функције" и "дисфункције"; 



• Компаративна анализа  

• Генетичка анализа којом се сазнаје настанак и развој предмета истраживања, што 

подразумијева кретање и промјене његовог квантитета и квалитета у времену и 

простору; 

• Каузална анализа којом се сазнају одређене правилности и законитости односно 

закони постојања одређеног предмета истраживања. Има схватања да је каузална 

анализа само специјалан случај структурално - функционалне анализе; 

• Структурално - функционална анализа се чак сматра најпотпунијом анализом која 

може да замијени све остале анализе. Њоме се откривају структура и функције предмета 

и односи између њих, што је довољно сазнање. Међутим, ово становиште се тешко може 

бранити као методолошки исправно. Наиме, приликом истраживања предмет 

истраживања дефинише се што је могуће прецизније и потпуније. Ако предмет изричито 

не захтијева обухват кретања и промијене или сличности и разлике, оне не морају и по 

правилу неће бити обухваћене анализом; 

• Факторска анализа за предмет сазнања има битне дјелујуће, детерминирајуће 

чиниоце. Могло би се казати да се факторска анализа може сматрати специјалним 

случајем узрочно - последичне односно каузалне анализе. 

По критеријуму предмета може се листа анализа проширити (на примјер релациона 

анализа, итд.), али за тим нема потребе јер су све најважније врсте анализе већ поменуте. 

Анализа по својим битним својствима може да буде дескриптивна или експликативна. 

Дескриптивна анализа описује предмет тиме што набраја чиниоце, својства, итд. о којима 

је стечено сазнање у току процеса научног рада. Она је репродуктивна, јер даје сазнање о 

већ постојећем успостављањем одговарајуће евиденције. Битно обиљежје дескриптивне 

анализе је несхватање унутрашње међузависности и условљености и недовољности 

сазнања да се предмет истраживања објасни. 

Експликативна анализа доприноси дубљем схватању предмета, његовом објашњењу и 

сазнању правилности и законитости. За разлику од дескриптивне анализе, као почетног 

граничног случаја експликативне анализе, ова је продуктивна захваљујући субјективној 

активности стваралачког мишљења истраживача у коме је постојеће констатовано само 

као основ за стваралаштво, за сазнање другог и друкчијег могућег у цјелини која је 



предмет истраживања. У научним анализама, уз констатације о својствима постојећег и 

његовој повезаности, по правилу се креативним мишљењем откривају и други могући 

чиниоци, други квалитети и квантитети, као и односи који из тога могу да проистекну. 

Процедура примјене анализе у улози основне методе захтијева: 

• општу и операционалну идентификацију сложене цјелине као предмета 

истраживања. Ово се подразумијева, али се на право значење тога  у процесу научног 

рада ваља стално  присјећати. Наиме, у друштвеним наукама предмети који се 

подвргавају анализи често су чињенице друштвене стварности (као што су понашања, 

ставови, дијелови, итд.). Није довољно рећи да ће се анализирати “то и то”, већ је 

неопходно  “то и то” као предмет истраживања дефинисати и посебно одредити о чему 

ће се баш том конкретном анализом стицати сазнања – стицати поуздане информације; 

• избор радњи и средстава којима ће се анализа остварити у складу са избором 

концептуалних полазишта; 

• мисаоно и (или) физичко растављање предмета анализе; 

• констатовање чинилаца предмета анализе (чинилаца структуре и састава, 

функција, веза и односа у времену и простору); 

• констатовање односа између чинилаца; 

• квалификацију и евидентирање сазнатог и конституисање сазнања о поузданости 

информација  на основу претходног. 

Сложеност, развојност, идентичност и противречност, примјеном наведене процедуре, 

не само што нису више препрека већ су доступни продуктивни основи научног сазнања 

анализом – основи сазнања о поузданости информација на основу анализе. 

 

Синтеза, по дефиницији, јесте спајање више чинилаца у једну цјелину. Као основна 

метода научних сазнања синтеза је схватање - сазнање сложених цјелина преко њихових 

појединачних и посебних дијелова, њиховим спајањем, тј. њиховим стављањем у разне 

могуће односе и везе. Двије су типичне ситуације:  

Прва, када констатујемо много разног појединачног, при чему ово појединачно, разно, 

које може да буде и супротно и противречно, спајамо у нову цјелину. Тако, на основу 



сазнања о појединачном, о њиховим функцијама, односима и везама, о њиховим 

квалитетима и квантитетима, образујемо нову, до тада непостојећу цјелину и о њој 

стичемо научна сазнања.  

Друга, када је једна цјелина подвргнута анализи којом су сазнати њени дијелови, односи 

и везе између њих. Ове дијелове је могуће поново спојити у цјелину која је претходно 

постојала, а могуће је, на основу сазнања о деловима, те делове ставити у другачије 

односе и везе, нека њихова својства унеколико изменити или унети и нове чиниоце и 

тако добити измјењену или потпуно нову цјелину. У овој (другој) ситуацији анализа 

предмета истраживања претходи синтези. 

У оба случаја предмет истраживања схвата се - сазнаје као сложено јединство које има 

сопствене одредбе. Наравно, степен тог јединства је различит а синтеза се остварује 

разним поступцима којима се у већој или мањој мјери очувавају или укидају посебности 

дијелова односно изражавања њихових посебности. 

Према томе, синтеза може да буде продуктивна, што је јасно из описа прве ситуације и 

репродуктивна, што се види из описа друге ситуације. 

Продуктивна синтеза је истовремено и експликативна и генетска, јер показује настанак 

одређене целине и омогућава сазнање о правилности и законитости у настојању и 

постојању те целине.  

Репродуктивна синтеза је, по правилу, дескриптивна односно претежно дескриптивна. И 

када се поново саставља цјелина која је претходно растављена анализом на дијелове, 

стиче се и ново сазнање о могућностима потпуно исте или измјењене репродукције 

предметне цјелине. 

Предмет синтезе могу бити појмови, ставови, судови, закључци, друштвени и природни 

реалитети,  али не у истој мери и на исти начин. Уопште узев, да би се неки чиниоци 

могли спојити у одређене цјелине, неопходно је да имају одговарајућа својства. Не може 

свако појединачно да постане непосредно део било које сложеније и општије цјелине, већ 

само одређене, одговарајуће. 

Синтеза може да буде мисаона и физичка. У том смислу она има својства 

експерименталне методе, јер се њоме производе мисаоне и физичке творевине, чиме су 

фактички домонтиране могућности синтезе. 



У научном раду  синтеза се претежно користи у мисаоном облику, али се у одређеним 

случајевима може користити и као мисаоно - физичка синтеза (приликом формирања 

одређених експерименталних облика, процедура извршавања радњи, комуникација 

итд.). 

Према налазима методолога између синтезе и анализе постоје изразите везе, али их не 

треба пренаглашавати. Синтези и анализи заједнички је општи предмет: то су сложени 

статички и динамички предмети мисаоног и физичког света. Заснована на друштвеној 

пракси,  односно на практичној чулној делатности и мишљењу синтеза је циљно 

усмерена на сазнање сложених целина преко њихових делова. 

У методолошкој литератури има схватања да се анализа и синтеза узајамно 

претпостављају. Међутим, веома тешко су прихватљиве тврдње да се анализа и синтеза 

узајамно претпостављау, прелазе једна у другу и да су једна у другој садржане. Ове 

тврдње опстају само онда ако се претпостави да је све што се синтезом образује у једну 

сложену цјелину претходно растављено неком анализом, односно да је све што се може 

подврћи анализи претходно настало неком синтезом. Када је ријеч о мишљењу и 

творевинама духовне природе, па и друштвених реалитета, ово би се могло прихватити 

за период прапочетка. Међутим, ако се синтеза и анализа схвате као основне методе о 

којима постоји научна свијест, које су оформљене и које се свијесно примјењују у научном 

сазнању,  претходни ставови су бар пренаглашени. 

Међутим, оно што је евидентно из праксе научних истраживања јесте да су синтеза и 

анализа супротне по кретању мишљења и поступцима (спајање према раздвајању) као и 

према садржају сазнања (синтеза открива јединство, цјелине, анализе разноврсности 

веза, односа и дијелова). 

 

4.2. Компаративни метод  

 

Компаративна метода припада методи анализе и то као њена парцијална метода. 

Компаративна анализа којом се сазнају одређене сличности и разлике чинилаца 

предмета истраживања (или између два и више предмета), сличност и разлике 

активности, функција, веза и односа, кретања, промјена и развоја у организацији 

материје  и материјалној организацији. У компаративној анализи може се запазити 



специфичност процедуре у њеном остваривању, која је везана за откривање и 

дефинисање компарабила. Има случајева у којима су компарабиле формулисане већ 

приликом одређења предмета, али се јављају и случајеви у којима се током анализе 

откривају потребне компарабиле и потом ближе дефинишу. Ваља, истине ради,  

напоменути да компаративна анализа може да обухвати само квалитативне или само 

квантитативне одредбе предмета или и једне и друге, као и да компаративна анализа 

може у себи да садржи или да слиједи претходне резултате већ извршених анализа 

других; 

 

4.3. Метода анализе садржаја  

 

Метода анализе садржаја припада методу анализе и то као парцијална метода. 

Парцијална или секвенцијална анализа обухвата само дио, аспект, својство, одредбу, 

временску или просторну јединицу неке цјелине која се сама може посматрати као ужа и 

несамостална цјелина.  

Уопште узев, могуће су слиједеће парцијалне анализе по критеријуму предмета 

истраживања: 

Анализа садржаја, којом се научно сазнаје садржина документа као предмета. Ова 

анализа се може схватити, ако јој се да шире одређење, и као потпуна јер се њоме може 

допријети до суштинских одредаба предмета истраживања. Међутим, ма колика ширина 

и могућа дубина сазнања се придавала овој анализи, остаје чињеница да она не обухвата 

форму предмета, а истинска одредба суштине није могућа без сазнања форме; 

  

4.4. Статистичка метода  

 

У данашње вријеме, кад се све више тежи бројчаном изражавању података, (одређеним 

показатељима, процентима, мјерама значаја, повезаности),  статистика представља 

незаобилазан алат путем којега се одређене научне претпоставке могу систематизoвати 

и експлицирати. Саму статистику као науку није лако дефинисати, дефиниција има 

много, међутим ми ћемо прихватити дефиницију према којој је статистика научна 



дисциплина која се организовано бави прикупљањем, селекцијом, презентовањем и 

анализом информација или података те извођењем закључака на темељу тих података. 

Статистику можемо подијели на сљедећи начин : 

1) примијењену, као нпр. социометрија, биометрија, економетрија, психометрија и сл., 

битно је за напоменути како је овај облик статистике добио изузетно на значају појавом 

статистичких рачунарских програма (попут  SPSS, Statistica, R, exel и сл.) 

2) теоријску или статистичка математика 

 

Те најзад постоји подјела на: 

1) дескриптивну статистика, бави се презентацијом, класификацијом, селекцијом, 

приказом података, тумачењем статистичких скупова и сл.   

2) инференцијалну статисику, бави се парцијалним (непотпуним) скуповима података, 

односно радимо са тзв. популацијом, која је својеврсни узорак, и у себи садржи битне 

карактеристике цјелокупне истраживане скупине. У ту сврху се користе статистичке 

методе помоћу којих долазимо до закључака о карактеристикама статистичких скупова 

као цјелине;  

Неке од статистичких метода које се користе приликом анализе су сљедеће: т-тест,  

ANOVA тест, коефицијенти корелације, HI квадрат тест, непараметријске варијанте 

статистичких тестова, факторска анализа, кластер анализа, дискриминацијска анализа, 

регресијска анализа и сл. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Хипотетички оквир  

 

5.1. Примарна хипотеза  
 

Претпостављамо да су млади људи у основи задовољни животом на подручју Сарајевско-

романијске регије.  

 

5.2. Секундарне хипотезе  

 

- Претпостављамо да су студенти задовољни културним и друштвеним 

животом на подручју Сарајевско-романијске регије 

- Претпостављамо да студенти нису у довољној мјери задовољни 

студентском праксом  

- Претпостављамо да студенти нису задовољни финансијском подршком 

студирању 

- Претпостављамо да постоји могућност запошљавања након завршеног 

факултета и да су млади задовољни начином запошљавања 

 

6. Простор и вријеме истраживања  

 

Ово истраживање биће обављено на подручју Сарајевско-романијске регије и то на 

подручју општина Пале и Источно Сарајево, јер фокус група јесу млади и студентска 

популација, а у овим општинама је сконцентрисан највећи број факултета.  

Истраживање ће бити спроведено од децембра 2019. до фебруара 2020. године.  

 

 

 

 



7. Циљна група истраживања  

 

Циљна група овога истраживања су млади Сарајевско-романијске регије,  првенствено 

студенти, јер већи дио овога истраживања односи се на квалитет живота и студирања на 

овом подручју.  

 

8. Очекивања  

 

Очекујемо да ће ово истраживање дати одређене одговоре на главне сегменте 

истраживања на начин на који смо га поставили. Да ће показати основе ставове 

младих/студената о условима живота на Сарајевско-романијској регији, те да ћемо у 

оквиру слободног одговора добити одређене идеје како побољшати живот младих на 

овом подручју.  

Сматрамо да ће ово истраживање бити корисно и да ћемо релевантне резултате овога 

истраживања добијених на основу спроведених анкета моћи изразити кроз приједлоге и 

препоруке, односно побољшање постојећег стања, те да ћемо бити у прилици резултате 

упутити релевантним друштвеним субјектима.  

Циљна група истраживања за овај дио анкете су студенти који су примали стипендије 

или имају искуства са тим процесом, затим студенти који су задовољни својом 

могуцношћу запошљавања, методом разговора ћемо се трудити да проширимо увид у 

искуство студената како би стекли додатне емпиријске податке не само са студентима 

наше циљне групе, него са свим испитаницима. Очекујемо да ће студенти који примају 

стипендије и они који имају већу могућност запошљавања и студентску праксу бити 

позитивнији према осталим аспектима студентског зивота у контрасту са онима који не 

примају стипендије и/или немају могуцност запосљавања. Очекујемо да научимо од 

искустава колега са конференције како би у сваком погледу унаприједили наше методе 

и хипотезе како би симулирали и потврдили или оповргли њихове резултате. 

 

 

 



 

9. Ток истраживања 
 

 

На почетку нашег истраживања постављена је ОСНОВНА хипотеза:  

Овим истраживањем је испитано 100 студената,од тога 48% особа женског пола и 52% 

особе мушког пола, са 11 факултета(Филозофски факултет-Пале,Правни факултета-

Пале,Економски факултет-Пале,Факултет физичког васпитања и спорта-Пале,Ликовна 

академија-Сарајево,Факултет политичких наука-Сарајево,Факултет здравствених 

студија-Сарајево,ЕТФ-Сарајево,Машински факултет-Источно Сарајево,Пољопривредни 

факултет-Источно Сарајево,Музичка академија-Источно Сарајево),из различитих 

градова (Источно Сарајево,Сарајево,Пале,Соколац,Рогатица,Хан Пијесак и Трново). 

„ Претпостављамо да су млади људи у основи задовољни животом на подручју 

Сарајевско-романијске регије.“ Истраживање је показало,да су млади у основи 

задовољни својим сопственим животом(83% испитиане популације је задовољно својим 

животом,док 17% није).Ова хипотеза је верификована. 

Секундарне хипотезе: 

1)Претпостављамо да млади нису задовољни културно-друштвеним животом. 

Ова хипотеза је верификована.Истраживање је показало да млади нису задовољни 

културно-друштвеним животом.Тај резултат је повезан са самим одонсом града(мјеста 

становања) према организовању активности како слободних тако и 

спортских,друштвених. 

2)Претпостављамо да млади нису задовољни студентском праксом. 

Ова хипотеза је верификована.96% студената са свих испитаних факултета сматра да је 

пракса неопходан вид усавршавања,док 4% сматра да није,исти толики проценат се веже 

и за саму организацију праксе,гдје студенти показују своје незадовољство. Од 96% 

студената,21% сматра да је рад у предузећима један од видова добре праксе,26% сматра 

да је рад у институцијама везаним за струку ,док 49% сматра да је рад у школама 

неопходан како би се реализовала пракса. 

 



 

 

3)Претпостављамо да су студенти задовољни  финансијском подршком. 

Ова хипотеза је оповргнута.90% студената сматра да је јако мала финансијска подршка 

студирању,те да је износ стипендија веома мали. 

4)Претпостављамо да студенти нису задовољни могућностима запошљавања након 

завршених студија. 

Ова хипотеза је оповргнута. 56% испитаних студената сматра да се након завршених 

студија нуди велики спектар могућности за запошљавање,док 44% сматра да су 

могућности веома мале.Ова хипотеза се повезује са избором самог факултета. Студенти 

дефицитарних занимања након завршених студија имају прилику да се 

запосле(ЕТФ,Машински факултет,Музичка академија,Ликовна академија и сл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА  
 

1. Друштвено-културни живот младих  
 

Култура значајно доприноси формирању идентитета и осјећају припадности појединаца 

у заједници. Такође, она утиче на стварање новог симболичког поља и доприноси 

конструкцији друштвених вриједности. Симболичке, културне и друштвене вриједности 

темељене на начелима отворености, разноликости, солидарности, социјалној кохезији и 

сарадњи кључно су мјерило и претпоставка развоја одговорног, укључивог, толерантног 

и равноправног друштва. Култура тако може играти важну улогу и у формирању ставова 

и вриједности младих особа, и може имати битне позитивне учинке на социјализацију, 

особну формацију и друштвену афирмацију младих. Притом култура није само важан 

аспект провођења слободног времена младих, односно млади не само да могу бити 

корисници културних догађања и конзументи културних производа, већ често млади 

дјелују (про)активно, кроз различите облике самоорганизирања у подручју умјетности, 

спорта и културе. Користећи доступне ресурсе, млади дјелују као самостални актери у 

производњи културних садржаја од интереса за опште и јавно добро, а који су доступни 

другим младима и отворени за јавност и који су друштвено корисни. 

Приступ младих културном животу могућ је и кроз њихово активно учествовање. 

Укључивање младих у културу, не само као редовне и заинтересиране публике, већ и као 

произвођача и сукреатора културних активности може их подстакнути на изражавање 

властите креативности чиме ће развијати своју индивидуалност и осјећај припадности 

заједници.  

 С годинама се, наиме, приступ култури мијењао, тако да су млади поред класичних 

канала почели користити и нове динамичније канале кроз које престају бити само пуки 

конзументи и корисници културних производа и културних догађања, те постају 

активни креатори, било као умјетници и извођачи, било као организатори културних 

активности. Ова су искуства посебно важна за индивидуални развој сваке младе особе.  

Облике самоорганизованог дјеловања младих најчешће налазимо у цивилном друштву. 

У посљедњих 15-ак година организације цивилног друштва битно су придонијеле 

афирмацији младих и њиховом активном укључивању у културни и шири друштвени 

живот. Говоримо о најразличитијим облицима културе и друштвеног живота младих и 



истичемо да је њихов значај огроман како за сваку младу особу, тако и за друштво и 

глобалу, тако да желимо анкетом испитати какав је друштвено културни живот младих 

на подручју Сарајевско-ромнијске регије. 

 

2. Студентска пракса  
 

Основе нове европске политике за подстицање запошљавања младих су успостављене 

2009.године,када је усвојена нова стратегија под називом ,,ЕУ стратегија за младе-

улагање и оснаживање“, која доноси смјернице европске стратегије за младе. Једно од 

главних обиљежја Стратегије је двоструки приступ рјешавању изазова незапослености 

младих. 

Један од приступа је : Европска алијанса за стручне праксе. Алијанса је установљена 2. 

јула 2013. године у Лајпцигу, у Савезној Републици Њемачкој, потписивањем заједничке 

декларације предсједништва Савјета министара ЕУ, Европске комисије и европских 

социјалних партнера. Након потписивања ове декларације, усвојена је и Декларација 

Савјета министара, а након ње су услиједиле и индивидуалне изјаве компанија које су 

посредници у запошљавању. Укључене су такође и регионалне власти, образовне 

установе и социјални партнери као што су: организација младих, удружења грађана и 

истраживачки институти. Изјавама се ови актери обавезују да ће се посветити 

побољшању квалитета и броја стручних пракси у државама чланицама Европске Уније 

као и државама које су у процесу приступања. 

До сада је 26 држава чланица ЕУ приступило Европској алијанси уз EFTA чланице 

Норвешку и Швајцарску и државе у процесу приступања ЕУ-Албанију,Црну Гору и Турску. 

Прикупљено је 84 изјава обавезивања држава, индивидуалних послодаваца и социјалних 

партнера. Они су се обавезали да обезбједе укупно 140.000 понуда за обављање стручних 

пракси. 

2.1. Обавезна студентска/стручна пракса  
 

Обављање обавезне студентске стручне праксе,уређено је Правилницима о стручној 

пракси,које доносе факултети за један или све своје студијске програме. Овај облик 

наставе је обавезан на највећем броју дипломских академских студијских програма. 



Студентске стручне праксе подразумјевају практичан рад студената у пословном 

окружењу у циљу употпуњавања теоријског, академског знања и успостављања везе са 

практичним знањима и искуствима неопходним за обављање будућег посла. Студентска 

стручна пракса реализује се у току школовања студената на: основним, дипломским и 

специјалистичким студијама. 

Студентска пракса има различите облике и карактеристике. Прије свега могу се 

идентификовати два основна приступа стручним праксама: 

• обавезна стручна пракса  

• необавезма стручна пракса (чија се реализација препоручује, али није 

обавезна) 

Начини организовања и реализације стручних пракси могу бити различити уз бројне 

специфичности у зависности од конкретних наставних области и факултета који 

учествују у њиховој организацији. У принципу се стручне праксе организују изван 

факултета (у лабараторијама, предузећима и установама). Са послодавцима који се 

обавежу да у дужем временском периоду и на систематски начин организују стручну 

праксу за студенте, факултет прописује уговор (споразум). Студент и сам може да 

предложи институцију или организацију у којој би желио да обавља стручну праксу. Уз 

сагласност предметног професора односно факултета, може да обави праксу на тај 

начин. 

Студент се упућује на студентску праксу у терминима и роковима дефинисаним 

студијским програмима али су у питању углавном завршне године факултета (од шестог 

семестра па на даље). 

Факултети се суочавају са проблемима ниске мотивације квалитетних предузеће и 

установа да организују стручну праксу за студенте завршних година факултета. Влада и 

државни органи спорадично организују праксу за студенте у државним 

органима,организацијама,агенцијама и јавним предузећима. У минисатрствима се 

организовање стручне праксе не одвија перманентно нити у свим државним органима и 

организацијама постоји синхрони изједначени приступ организовању стручних пракси. 

Факултети имају  различите приступе у погледу одређивања дужине трајања 

студентских струћних пракси. У том смислу постоје значајне разлике по факултетима и 

у зависности од конкретних наставних области. Полазећи од препорука универзитета ЕУ 



студентска пракса не би требало да траје мање од мјесец дана (око 180 часова) с тим што 

може трајати и дуже. Образовна информациона мрежа ЕУ препоручује да се при 

сачињавању наставних планова факултета уважавају оптимални односи између четири 

групе предмета (генерални курсеви, академске дисциплине, специјални курсеви,пракса). 

При том заступљеност професионалне праксе студената треба да се креће у оквирима од 

најмање 15% укупног броја часова , до највише 50%. Трајање праксе не смије бити дуже 

од 8 сати дневно (40 сати недељно) при чему је расподјела радих сати одређена 

специфичностима праксе, постављеном темом и задацима и дефинисаним начинима за 

њихову реализацију. 

Студенти у оквиру студентске праксе не примају накнаду за свој рад. Студенти су 

осигурани за случај инвалидности и тјелесног оштећења, као и за случај повреде на раду, 

а обавезник плаћања доприноса је факултет. 

 

 

3. Стипендирање и суфинансирање студената и запошљавање након 

завршетка студија  
 

Стипендије су један вид финансијске подршке успјешним или социјално угроженим 

студентима које се исплаћују на мјесечном или годишњем нивоу. Могућност 

запошљавања је степен вјероватноће да ће студент након завршених основних студија 

ступити у радни однос. У склопу нашег истраживања питања која се односе на стипендије 

и могућност запошљавања су осмишљена тако да нас информишу о студентској 

перспективи и пруже нам увид у могуће даље унапређење тих поља: "Могућност 

запошљавања ми је била битан фактор прије уписа факултета.", "Задовољан/на сам 

могућношћу запошљења на мом студијском програму.", „Мислим да студенти имају 

довољно стипендија.", "Студенти дефицитарних занимања требају примати стипендије 

након завршене прве године факултета." Када је у питању могућност запошљавања,  

очекујемо да ће већина студената негативно оцијенити због тешке економске ситуације 

у земљи, али ћемо посебном обрадом података студената који се о томе позитивно изразе 

изоловати факторе који оснажују њихову могућност те исте покушати произвести у 

осталим студијским програмима. Очекујемо да ће студенти показати незадовољство са 

тренутним стипендијама те да ће се позитивно огласити на приједлоге о интензивирању 



стипендија што ће нас приморати да те приједлоге рационално формулишемо с обзиром 

на буџетска ограничења министарства просвјете и покренути иницијативу да се ти 

приједлози реализују. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

Из овог графикона можемо видјети да је већи број испитаника мушког пола, а мањи 

број испитаника женског пола. Укупан број испитаника је 100. 
 

 

Pol 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

     

Valid zenski 48 48,0 48,0 48,0 

muski 52 52,0 52,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

  

 

 

Тестирали смо грађане животне доби од 19 до 24 године и више. Из овог можемо 
закључити да већи број испитаника има 24 године и више. 

 

God_starosti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19-22 68 68,0 68,0 68,0 

24-vise 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



Mjesto_stanovanja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Istočno Sarajevo 52 52,0 52,0 52,0 

Pale 30 30,0 30,0 82,0 

Han Pijesak 6 6,0 6,0 88,0 

Sokolac 2 2,0 2,0 90,0 

Rogatica 5 5,0 5,0 95,0 

Trnovo 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Из ове табеле можемо видјети расподјелу испитаника по мјесту становања.  

 

 

 

Fakultet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Filozofski fakultet Pale 19 19,0 19,0 19,0 

Elektrotehnički fakultet I.Sarajevo 11 11,0 11,0 30,0 

Fakultet zdravstvenih studija 

Sarajevo 

1 1,0 1,0 31,0 

Pravni fakultet Pale 17 17,0 17,0 48,0 

Ekonomski fakultet Pale 24 24,0 24,0 72,0 

Fakultet fizickog vaspitanja i sporta 

Pale 

12 12,0 12,0 84,0 

Muzicka akademija I.Sarajevo 8 8,0 8,0 92,0 

Fakultet  političkih nauka Sarajevo 1 1,0 1,0 93,0 

Likovna akademija Sarajevo 1 1,0 1,0 94,0 

Poljoprivredni fakultet I.Sarajevo 3 3,0 3,0 97,0 

Mašinski fakultet I.Sarajevo 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ова табела нам показује расподјелу студената по факултетима.  

 



 

 

Добар показатељ је овај гдје можемо да видимо да је велики број испитаника задовољан 

сопственим животом. 80% и више је задовољно а нешто мање од 20% није што је 
свакако добар податак. 

 

Kult_drustv_zivot_utice_na_obrazovanje 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 78 78,0 78,0 78,0 

ne 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 



Ako_da_na_koji_nacin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid utiče na socijalizaciju mladih 5 5,0 5,0 5,0 

utiče na obrazovanje mladih 13 13,0 13,0 18,0 

povećava opšte-kulturna 

saznanja i obrazovanje uopšte 

13 13,0 13,0 31,0 

utiče na vaspitanje 4 4,0 4,0 35,0 

utiče na sistem vrijednosti i stil 

života pojedinca 

6 6,0 6,0 41,0 

cjelovit razvoj ličnosti 10 10,0 10,0 51,0 

bez odgovora 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Овај показатељ нам говори да од 100 испитаника њих 78 сматра да културно-

друштвени живот утиче на образовање, док њих 22 сматра да не утиче. Такође, је 51 
испитаник дао свој приједлог како и на који начин утиче. Мишљења су подијељена. 

 

Bavljenje_sportom 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rukomet 3 3,0 3,0 3,0 

kosarka 6 6,0 6,0 9,0 

fudbal 8 8,0 8,0 17,0 

skijanje 1 1,0 1,0 18,0 

odbojka 6 6,0 6,0 24,0 

boks 2 2,0 2,0 26,0 

sah 1 1,0 1,0 27,0 

borilacke vjestine 3 3,0 3,0 30,0 

atletika 1 1,0 1,0 31,0 

rekreativni sportovi 7 7,0 7,0 38,0 

ne bavi 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Од 100 испитаника њих 62 се уопште не баве спортом док је остатак распоређен 
рукомет, кошарку,одбојку итд. 



 

 

 

Zadovoljstvo_student_standardom_i_drustvenim_zivotom 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 32 32,0 32,0 32,0 

ne 68 68,0 68,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Raznovrstan_drus_zivot 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 38 38,0 38,0 38,0 

ne 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Испитали смо да ли су задовољни студентским стандардом и друштвеним животом гдје 

су 32 испитаника задовољна, а остатак њих 68 није. Такође, подаци говоре да 38 њих 

сматра да је друштвени живот на овом подручју разноврстан док 62 испитаника није 
гласало за то. 

 



 

Приликом одговора на питање шта је то потребно граду да си се побољшао друштвени 

живот испитаници су дали различите одговоре које можемо видјети у сљедећој табели.  

 

Gradu_je_potrebno 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid više sadržaja za mlade 52 52,0 52,0 52,0 

više društveno-kulturnog 

života 

45 45,0 45,0 97,0 

veća svijest mladih za 

kulturna zbivanja 

3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Zastupljenost_studentske_prake 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 35 35,0 35,0 35,0 

ne 65 65,0 65,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Stud_praksa_neophodan_vid_usavrsavanja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 96 96,0 96,0 96,0 

ne 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Испитаници су са нама подијелили мишљење око заступљености студентске праксе гдје 

је 35 њих гласало да је пракса заступљена на њиховом факултету док 65 њих сматра да 

није присутна. 

Такође 96 испитаника сматра да је студентска пракса неопходан вид усавршавања док  4 
испитаника мисле супротно. 

 

 

 



 

Nacin_organizovanja_stud_prake 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid rad u preduzećima iz uže struke 21 21,0 21,0 21,0 

rad u institucijama vezanim struku 26 26,0 26,0 47,0 

rad u školama 50 50,0 50,0 97,0 

bez odgovora 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Испитаници су нам изнијели приједлоге како студентска пракса треба да буде 

организована. Мишљења су да треба да се омогући рад у предузећима уже струке, рад у 

институцијама везаним за струку, рад у школама. Њих 50 није дало свој одговор нити 
приједлог. 

 

Dovoljan_broj_stipendija_za_studente 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 36 36,0 36,0 36,0 

ne 64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Такође, нам је занимљиво да се ни један студент није суздржао у томе да да одговор да 

ли постоји довољан број стипендија. Иако су мишљења подијељена морамо истаћи да 36 

испитаника сматра да је стипендија присутна док велики број њих (64) сматра да 

стипендија није присутна на њиховим факултетима у довољном броју. 

 

 

Isti_iznos_stipendija_za_studente_privatnih_i_drzavnih_fak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid da 16 16,0 16,0 16,0 

ne 84 84,0 84,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Из ове табеле можемо видјети да студенти сматрају да не треба да буде исти износ 
стипендија за приватне и државне факултете.  

 

 

 



IV ПЕРСПЕКТИВЕ И ПРЕПОРУКЕ 
 

Млади се жале да у њиховим мјестима нема довољно секција које се односе на 

културу, умјетност и томе слично, те недовољан број спортских такмичења. Многи 

испитаници уопште се не баве спортом, што може бити разлог њихове 

незаинтересованости за спорт, али можда и непостојање довољног броја секција у 

оквиру спортских удружења за младе који нису професионални спортисти, недовољан 

број терена за аматерско бављење спортом, те стога би се наша препорука базирала на 

томе да се побољшају услови рекреативног бављења било којом спортском активношћу, 

као и боља медијска пропраћеност оваквих могућности. Након обављеног истраживања 

дужни смо и дати неке даље препоруке у виду закључака до којих смо дошли анализом 

анкетних упитника. Оно што је једна од најбитнијих препорука односи се на побољшање 

стандарда живота младих уопште.Сљедећа наша препорука односи се на спровођење 

студентске праксе у оквиру студијских програма који се изучавају на наших 

факултетима. Већина студијских програма на нашој регији су наставнички и највише је 
потребна пракса у школама.  

 

Поред праксе у школама требало би да се повећа и број часова вјежби које би се изводиле 

у одређеним институцијама на које се студијски програм односи  

(нпр. Право – посјета судовима, институцијама које се баве том граном науке и сл., даље, 

посјета одређеним предузећима која су из области електротехнике, електроенергетике 

и сл., и да не заборавимо, када су у питању умјетнички факултети, то такође утиче на 

повећан број културно-умјетничких догађаја на којима би њихови студенти могли да 

проведу своју праксу, али и да покажу своја стечена знања. ).Оно што би била наша 

препорука када је у питању стипендирање студената, мишљења смо да би се износ 

стипендија могао повећати, јер смо свједоци поскупљења на свим нивоима. Такође, 

испитаници су истакнули чињеницу да не би требало да постоје исти критеријуми за 

стипендирање студената са приватних и студената са државних факултета. Студенти 

који студирају на приватним факултетима, како испитаници примјећују, долазе из 

породица које су имућније, док су студенти државних факултета већином студенти 

средњег сталежа.  

Такође, треба награђивати студенте са високим просјецима, односно вриједне 

студенте, али пружити прилику за стипендирање и студентима са мањим просјецима, да 

ли кроз државне или општинске стипендије. Свједоци смо опадању броја уписаних 

студената задњих година, те сматрамо да би и побољшање стипендирања био један вид 

борбе за останак студената на подручју Републике Српске, али и цијеле Босне и 

Херцеговине. Да ли су студенти задовољни могућношћу запошљавања након завршеног 

факултета, добили смо разне одговоре, међутим то зависи од више фактора, првенствено 

цјелокупног стања у земљи. 

 

 



ЗАВРШНА РИЈЕЧ 
 

 

При самој изради нацрта оформили смо тим од изузетно добрих студената што 

свакако говори да смо радили у угодној и пријатној атмосфери. То нам свакако даје за 

право да и вама препоручимо да се бавите истраживачким радом. Осим тога што ћете 

имати прилику истаћи властита знања самим тим ћете иста прошири и продубити у 

сарадњи са тимом. Размјењиваће те сопствена мишљења и погледе на тему којом се 

будете бавили. Најважније је да одаберете адекватну и погодну тему за истраживање, 

нешто што се сматра горућим проблемом у вашој околини и да имате водећи циљ током 

самог истраживања. Желимо да вас охрабримо и кажемо да ћете наићи на велику 

подршку испитаника. Наравно да ће бити и оних који ће се одупирати, али свакако да ће 

број оних који ће вас подржати бити знатно већи. Наш број испитаника достиже цифру 

од 100. Препорука је наша да одаберете адекватну групу испитаника која ће вам 

олакшати сам процес испитивања. У складу са темом којом смо се бавили испитивали смо 

студенте и младе људе  на подручју Сарајевско-романијске регије. Свакако вам 

препоручујемо да истражујете баш ову тему и примијените је на подручју ком припадате. 

Податке до којих будете дошли биће вам корисни, изненађујући и примјењљиви.Такође, 

имаћете прилику да у сарадњи са CIVITAS BIH будете ученици конференција и да ваши 

резултати буду објављени. Оснажићете способности да се бавите научно-истраживачким 

радом и развијаћете љубав према методологији, јер је она основа сваког истраживачког 

процеса. Свакако да ћете поред групног (тимског) рада доћи у ситуацију да нешто 

самостално приредите. На тај начин развијате самосталност при раду. У току 

испитивања, а у зависности од тога да ли ће се одвијати путем усмене комуникације или 

писмено, моћи ћете развијати ваше комуникацијске способности и свакако савладати 
захтјевне пословне задатке који ће се налазити пред вама.   

 

Уз захвалност CIVITAS BIH на изванредној прилици,  

Студенстки истраживачи тим Филозофског факултета Пале 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилози 

 

Прилог 1.  Анкетни упитник:  

Поштовани/а, 

Попуњавањем упитника који је пред Вама, учествујете у нашем истраживању друштвено-

културног живота, присутности студентске праксе, стипендирање студената и 

запошљавању младих на подручју Сарајевско-романијске регије.  Истраживање је 

анонимно, а Ваше учешће је добровољно. Резултати ће бити коришћени искључиво у 
истраживачке сврхе, и ни на који начин их нећемо злоупотребити.  

Молимо Вас да пажљиво прочитате и искрено одговорите на свако питање. Хвала! 

 Пол: 

• Мушки ___ 

• Женски___ 

Године старости: ___________ 

Факултет:__________________ 

Година студија:_____________ 

Мјесто становања:___________ 

 

Испред Вас се налазе одређене тврдње које се односе на процјену Вашег живота. Молимо 

Вас да што искреније одговорите колико се слажете или не слажете са сваком од њих. Уз 
сваку тврдњу заокружите жељени одговор, а на нека питања допуните одговор! 

 

1. Задовољан сам својим животом.        ДА/НЕ  

2. Друштвени живот у мом граду  је разноврстан.      ДА/НЕ 

3. Често излазим на журке.       ДА/НЕ 

4. Бавите ли се спортом и којим?__________________________________________________________ 

5. Сматрам да је мом граду потребно :  

• Више садржаја за младе 

• Више друштвено-културног живота 

• Друго________________________________________________________________________________________ 



6. Да ли бисте се активно укључили у друштвено-користан рад?    ДА/НЕ 

7. Сматрате ли да културно-друштвени живот утиче на образовање код појединца?        

ДА/НЕ 

Ако ДА, на који начин по Вашем мишљењу: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

8. Да ли бисте учествовали у некој културној манифестацији?    ДА/НЕ 

Ако ДА напишите која би то била: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

9. Колико често идете у кино? ___________________________. 

10.  Шта по Вама може унаприједити културно-друштвени живот младих? 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

11.  Да ли сматрате да је студијска пракса заступљена на твом факултету?     ДА/НЕ 

12. Да ли је студијска пракса неопходан вид усавршавања младих?            ДА/НЕ  

13. Да ли је за Вас квалитетна пракса посјета различитим институцијама које се тичу 
Ваше струке?               ДА/НЕ 

14. Према Вашем мишљењу, како и на који начин би студентска пракса требала бити 

организована?  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

15.  Могућност запошљавања ми је била битан фактор прије уписа факултета.   ДА/НЕ 

 

16.  Задовољан/на сам могућношћу запошљења на мом студијском програму.   ДА/НЕ 

 

17.  Мислим да студенти имају довољно стипендија.           ДА/НЕ 

18.  Студенти дефицитарних занимања требају примати стипендије након завршене прве 

године факултета.                       ДА/НЕ 
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