
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                             

 
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Републике Србије 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ 
„Др Милан Јовановић Батут” 

 

 

 
НАЗИВ УСТАНОВЕ:  _____________________________________   
РЕДНИ БРОЈ УПИТНИКА:   _____________________________________________      
 

Упитник о задовољству запослених 
Пред вама је упитник који се односи на истраживање задовољства запослених и представља 

део Програма за унапређење квалитета рада у здравственим установама.  
Молимо Вас да попуните овај анонимни упитник тако што ћете за свако питање заокружити 

само један број поред жељеног одговора, и попуњени упитник убацити у за ту сврху предвиђену 
кутију. Учешће у анкети је добровољно и анонимно. 

 
1. У којој мери сте задовољни? 

а. Адекватношћу опреме за рад у служби                         
         Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                     1                        2                               3                                4                     5 
б. Међуљудским односима  
        Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                3                                4                     5   
в. Непосредном сарадњом са колегама 
        Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                               4                     5                                     
г. Аутономијом у обављању посла 
         Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5 
д.      Могућностима професионалног развоја које вам пружа садашњи посао 
         Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                      5 
ђ. Расположивим временом за обављање задатих послова  
        Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5  
е. Могућностима да у раду користите сва своја знања, способности и вештине 
         Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5              
ж.    Финансијском надокнадом за рад 
          Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5  
з. Могућностима које имате за континуирану едукацију  
          Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5  
и. Постојањем редовних евалуација вашег рада од стране руководиоца  
           Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5   
ј. Подршком претпостављених 
           Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5  
к.     Могућношћу да изнесете своје идеје  претпостављенима 
           Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                          2                                 3                              4                    5 
л.    Добијањем јасних упутстава шта се од вас очекује у оквиру посла 
          Веома   незадовољан    Незадовољан     Ни задовољан ни незадовољан     Задовољан      Веома задовољан 
                   1                         2                                 3                              4                     5 

2.  На скали од 1 до  5 (1 = не, никад; 2 = не, ретко; 3 = да, понекад; 4 = да, често;  5 = да, 
увек) означите сваку понуђену изјаву у вези исцрпљености која је повезана са 
послом.         

     
а) Осећам се емоционално исцрљен након посла                                                                                      
б) Осећам се физички исцрпљен након посла                                                                             
в)  Осетим умор на помисао да треба да идем на посао                  
       



 
Код следећих питања заокружите од свих понуђених одговора један: 
3. Када поредите колико сте били задовољни послом пре пет година и данас, да ли сте 

сада?  
           
           Задовољнији  послом                                                                 1 
           Нема разлике                                                                 2    
           Незадовољнији послом                                       3 
 

4.  Када размишљате о послу у наредних пет година, да ли планирате да: 
            
            Останете у државном сектору здравства                                1 
           Одете у приватни сектор здравства                        2 
           Радите послове ван здравствене заштите                           3 
           Уопште не размишљате о промени посла                                4 
 

5. Узимајући све наведено у обзир, оцените задовољство послом који сада обављате:  

                               Веома незадовољан                                         1                     
                           Незадовољан                                                                   2                        
                           Ни задовољан ни незадовољан                                                   3 
                           Задовољан                                                                  4                            
                           Веома задовољан                                                                 5 

 
6. Да ли тренутно обављате неку од руководећих функција?  
                     Да                                                                                                   1 
                   Не                                                                                                   2  

                                                                                         
7. Занимање: 

           Здравствени радник                                                       1                                    
           Здравствени сарадник                                                        2 
           Административни радник                                                  3 
           Технички радник                                                                    4 
 
    

Овде можете уписати ваше примедбе, као и предлоге за унапређење квалитета рада и задовољства 
запослених у здравственим установама:         

 ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ХВАЛА НА УЧЕШЋУ И САРАДЊИ!  


