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Сарајево, 29. 01. 2021. године 

 

МЕДИЈИМА  
САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ  

Чланство у Европској унији подржава 75,6 одсто грађана Босне и Херцеговине 

 

Дирекција за европске интеграције спровела је у октобру 2020. године истраживање 
јавног мнјења о подршци приступању Босне и Херцеговине Европској унији те о 
темама у вези с европским интеграцијама које интересују грађане БиХ. Истраживање је 
спроведено на узорку од 1.200 испитаника који је репрезентативан на нивоу цијеле 
државе. 
 

У случају расписивања референдума за чланство у Европској унији 75,6 одсто 
испитаника би гласало за улазак у ЕУ. Чланство у ЕУ подржава 87 одсто испитаника из 
Федерације БиХ, 55% испитаника из Републике Српске и 83,6% испитаника из Брчко 
Дистрикта. Као разлоге подржавања уласка БиХ у ЕУ анкетирани грађани су наводили 

гаранцију трајног мира и политичке стабилности (33,2%), слободу кретања људи, робе 
и капитала (26%) и поштивање закона и прописа (18,4%). Испитаници који не 
подржавају улазак БиХ у ЕУ као најчешћи разлог су навели страх од већих трошкова 
живота и пореза (41,7%). Да ће највећу корист од чланства БиХ у Европској унији 

имати млади навело је 47,6% испитаника, док је 23,5% грађана одговорило да ће то 
бити политичари.   

На питање која је реформа неопходна за унапређење свакодневног живота грађана 
Босне и Херцеговине 51,2% испитаника је навело борбу против корупције, 21,5% 
сматра да је неопходна реформа судова и тужилаштава, а  7,7% мисли да је то реформа 
социјалног система.  
 

Да политизација процеса интегрисања у највећој мјери отежава интеграцију БиХ у ЕУ 

сматра 54,3 одсто испитаника, што је у поређењу са претходном годином више за 10,9 

процената.  

 

Више од трећине испитаника (38,4%) сматра да БиХ неће никада ући у Европску унију, 
а 29,2 одсто грађана мисли да ће БиХ постати чланица ЕУ за највише десет година. 

Укупно 48,2 одсто испитаника се изјаснило да европски пут Босне и Херцеговине нема 
алтернативу, док 35,7% испитаника сматра да има. Да Босна и Херцеговина неће 
никада добити кандидатски статус за чланство у ЕУ мишљење је 28,1% испитаника, 
22,3% мисли да ће се то догодити за највише пет година, а 17,4% грађана вјерује да ће 
БиХ кандидатски статус добити за највише годину.  
 

Информација о резултатима Истраживања јавног мњења “Ставови грађана о чланству у 
Европској унији и процесу интеграција у Европску унију“ усвојена је на 24. сједници 
Савјета министара БиХ, која је одржана 28. јануара 2021. године. Истраживање јавног 
мњења можете преузети на: https://www.dei.gov.ba/bs/istrazivanja-javnog-mnijenja, а у 
прилогу саопштења налази се инфографика. 
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