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Извештај  о  задовољству  корисника  услугама 
Завода  за јавно здравље Ужице 

у  периоду I - XII 2021. године 
 

- Укупно за сва три центра у Заводу за јавно здравље Ужице је послато 103 упитникa а добијено је 
52 одговора, што је 50,49% (у прошлој години 56%).   

- У досадашњим испитивањима у последњих седам година проценат добијених одговора кретао: 
2012. – 74%, 2013. – 61%, 2014. – 61%, 2015. – 60%, 2016. – 58% и 2017. – 58%, 2018. – 50%, 2019. 
– 46%, 2020. – 56% (потребан број за валидност истраживања је преко 25%), што ипак значи да и 
даље имамо релативно висок ниво заинтересованости.  

- Просечна добијена оцена по свим питањима је 4,91, што задовољава постављени циљ на почетку 
године (4,00), и на нивоу је просечне оцене у прошлим годинама. (просечна оцена за прошлу 
годину 4,82). Просечне уцене у последњих девет година 2012. – 4.89, 2013. – 4.87, 2014. – 4.82, 
2015. – 4.83, 2016. – 4.88, 2017. – 4.84, 2018. – 4,87 и 2019. – 4,84, 2020. – 4,82. 

 
Из добијених упитника може се закључити следеће: 

 
Центар за хигијену и хуману екологију (воде и намирнице): 
 
- Проценат добијених одговора је 60%. 30 добијених од послатих 50  упитника (у прошлој 
години проценат приспелих одговора је био 66%) 
- Просечна добијена оцена по свим питањима је 4,88, што задовољава постављени циљ на 
почетку године (у прошлој години 4,78). 
- Анкетирани су најмање задовољни ценама услуга (просечна дата оцена је 4.57). У прошлој 
години 4,52. 
- Највишом оценом је оцењено поштовање рокова и љубазност особља (5,00). У прошлој 
години (4,94). Оцена за љубазност и  поштовање рокова је стандардно на изузетно високом 
нивоу последњих десет година.  
- 33,3% анкетираних (10 од 30 приспелих) дало је максималну оцену пет по свим питањима. У 
прошлој години 30,3% испитаних је дало максималну оцену по свим питањима. 
 
Центар за  контролу и превенцију болести   
 
- Проценат добијених одговора је 38%. 19 добијених од послатих 50 упитника (у прошлој 
години проценат приспелих одговора је био 42%) 
- Просечна добијена оцена по свим питањима је 4,86, што задовољава постављени циљ на 
почетку године (прошле године 4,73). 
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- Одговори на питање 3. које се односи на љубазност особља (5,00) показује да наши сарадници 
изузетно цене рад и понашање особа из Завода за јавно здравље Ужице са којим сарађују. 
Прошле године је оцена била 4,90, што је уз сличне оцене у последњих пет година доказ врло 
високе професионалности запослених. 
- Анкетирани су најмање задовољни ценама услуга, што је и разумљиво. Просечна дата оцена 
за цену услуга је 4,68  (оцена у анкети за прошлу годину је 4,38).  
- 68% (13 од 19) анкетираних дало је максималну оцену пет по свим питањима. У прошлој 
години 52% испитаних је дало максималну оцену по свим питањима. 
 
Центар за промоцију здравља, анализу, планирање организацију здравствене 
заштите, информатику и биостатистику у здравству: 
 
- Проценат добијених одговора је 100% (3 од послатих 3 упитника) 
- Просечна добијена оцена по свим питањима је 5,00 (прошле године 5,00). 
- Проценат добијених одговора, као и просечна оцена су стандардни. 

 
Извештај о задовољству пацијената у пријемном одељењу 

 Завода за јавно здравље Ужице  
 

  На пријемном одељењу микробиологије у овом периоду прикупљено је 484 попуњене 
анкете. Из анкета се може закључити следеће: 
 
 - Најчешћи пацијенти су били запослена лица, било их је 56%, незапослених је било 15%, 
пензионера 27% и 2%  издржаваних лица. (распоред по статусу корисника се незнатно мења у 
последњих неколико година). 

- Укупна просечна оцена за ово одељење је 4,81 (и у прошлој години 4,78) 
 

 
 
 

Укупна просечна оцена задовољства корисника услугама 
Завода за јавно здравље Ужице  

у периоду I – XII 2021. године је  4,89  
(у прошлој години 4,82) 
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Извештај  о  задовољству  лекара који резултате анализа 
лабораторије Завода за јавно здравље користе у дијагностици 

 
 

Дом здравља Ужице  
Просечна дата оцена по свим питањима је 4,76.  
Дом здравља Ариље  
Просечна дата оцена по свим питањима је 4,39.  
Дом здравља Нова Варош 
Просечна дата оцена по свим питањима је 4,78.  
Дом здравља Прибој 
Просечна дата оцена по свим питањима је 4,81  
Дом здравља Пријепоље 
Просечна дата оцена по свим питањима је 4,70.  
 
 

- Послатo je укупно 30 упитника за сваку службу која користи услуге лабораторије Завода 
за јавно здравље Ужице у пет домова здравља на територији златиборског округа. Од 30 
послатих упитника у овом периоду повратна информација је добијена од свих 
анкетираних.  

- Просечна оцена по свим питањима је 4,69 (оцена из прошле године је била 4,82). 
- Најнижа просечна оцена по свим питањима је добијена из ДЗ Ариље (4,39). 
- Најниже оцене су добијене, као и у досадашњим анкетама на питања доступности 

информација (4,42), као и  временски рок у ком се добијају резултати (4,26). 
- Највиша просечна оцена по свим питањима је добијена из ДЗ Прибој (4,81). 

 
 
 
 
 
 
 
 

     носилац процеса анкетирања корисника услуга 
     специјалиста здравствене економике 

                    Жељко Димитријевић 


