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Током јуна месеца је извршено анкетирање запослених на Одсеку висока грађевинско-
геодетска школа. У анкети је учествовало 37 запослених на оба пододсека Школе, и то 
24 запослена на грађевинско пододсеку и 13 на геодетском пододсеку. Анкета је 
садржала 29 питања која су се односила како на рад Одсека тако и Академије уз питања 
везана и за рад појединих служби. Анкета је била анонимна спроведена у папирној 
форми. 

У Табела 1 дата су питања по редоследу који је био дат у Анкети као и просечна оцена 
која је добијена на основу одговора запослених. 

Табела 1 

Р.бр. Текст питања Просечна 
оцена 

1 Оцените обезбеђеност услова и средстава за рад на радном месту  3.51 
2 Оцените могућност за стручно усавршавање 3.55 
3 Својом зарадом у Одсеку сам задовољан 3.5 
4 Оцените критеријуме за одређивање висине зараде 3 
5 Могућност за моје учешће у раду Одсека оцењујем 4.06 
6 Могућност изражавања стваралаштва и нових идеја, везаних за 

унапређење пословања оцењујем 
3.75 

7 Информисан сам о збивањима у Одсеку 3.46 
8 Информисан сам о збивањима у Академији 3 
9 Оцените организацију рада у Одсеку 3.6 

10 Оцените организацију рада у Академији 3.54 
11 Задовољан сам својим статусом у Одсеку 3.89 
12 Сарадња запослених је заснована на принципима колегијалности и 

равноправности 
3.76 

13 Задовољан сам стратегијом развоја Одсека 3.53 
14 Руковођење Академијом оцењујем 3.67 
15 Рад органа управљања (Савета) оцењујем 3.76 
16 Рад Наставно -стручног већа Академије оцењујем 3.76 
17 Рад Секретаријата Академије (који обавља правне, кадровске и 

опште послове, послове за потребе студија, финансијско- 
рачуноводствене и техничке послове) оцењујем 

4.03 

18 Да ли сте задовољни статусом Одсека у оквиру Академије 3.35 
19 Да ли сте задовољни сарадњом између Одсека у Академији 3.55 
20 Оцените рад Наставно -стручног већа Одсека 3.85 
21 Оцените организацију рада Одсека 3.77 
22 Оцените рад Службе за правне, кадровске и административне 

послове (Службе за правне и опште послове) 
4.1 

23 Оцените рад Студентске службе (Службе за студентска и наставна 
питања) 

4.53 

24 Оцените рад Библиотеке (са скриптарницом) 3.47 
25 Оцените рад Службе за информационе технологије и 

информатичку подршку 
3.97 

26 Оцените рад Службе за одржавање и техничку подршку 4.15 
27 Тачно се зна која су чија задужења 3.61 
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28 Јасно дефинисана радна правила и процедуре 3.61 
29 Постоје механизми провере да ли се одређени послови обављају 

према утврђеним поступцима/правилима  
3.55 

У Табела 2 су дати одговори према просечној оцени. Одакле се може видети да је 
запосленима на Одсеку висока грађевинско-геодетска школа најмање јасан критеријум 
за одређивање зараде. Такође имају проблем о добијању информација о збивањима у 
Академији, потом је задовољство статусом Одсека, па дешавањима на Одсеку. Најбоље 
је оцењена могућност рада на Одсеку. 

Оцењивање рада служби најмању оцену је добио рад Библиотеке са скриптарницом, 
који је по новом обједињен у једну службу, а најбољу оцену је добио рад Студентске 
службе. 

Табела 2 

Р.бр. Текст питања Просечна 
оцена 

4 Оцените критеријуме за одређивање висине зараде 3 
8 Информисан сам о збивањима у Академији 3 

18 Да ли сте задовољни статусом Одсека у оквиру Академије 3.35 
7 Информисан сам о збивањима у Одсеку 3.46 

24 Оцените рад Библиотеке (са скриптарницом) 3.47 
3 Својом зарадом у Одсеку сам задовољан 3.5 
1 Оцените обезбеђеност услова и средстава за рад на радном месту  3.51 

13 Задовољан сам стратегијом развоја Одсека 3.53 
10 Оцените организацију рада у Академији 3.54 

2 Оцените могућност за стручно усавршавање 3.55 
19 Да ли сте задовољни сарадњом између Одсека у Академији 3.55 
29 Постоје механизми провере да ли се одређени послови обављају 

према утврђеним поступцима/правилима  
3.55 

9 Оцените организацију рада у Одсеку 3.6 
27 Тачно се зна која су чија задужења 3.61 
28 Јасно дефинисана радна правила и процедуре 3.61 
14 Руковођење Академијом оцењујем 3.67 

6 Могућност изражавања стваралаштва и нових идеја, везаних за 
унапређење пословања оцењујем 

3.75 

12 Сарадња запослених је заснована на принципима колегијалности и 
равноправности 

3.76 

15 Рад органа управљања (Савета) оцењујем 3.76 
16 Рад Наставно -стручног већа Академије оцењујем 3.76 
21 Оцените организацију рада Одсека 3.77 
20 Оцените рад Наставно -стручног већа Одсека 3.85 
11 Задовољан сам својим статусом у Одсеку 3.89 
25 Оцените рад Службе за информационе технологије и 

информатичку подршку 
3.97 
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17 Рад Секретаријата Академије (који обавља правне, кадровске и 
опште послове, послове за потребе студија, финансијско- 
рачуноводствене и техничке послове) оцењујем 

4.03 

5 Могућност за моје учешће у раду Одсека оцењујем 4.06 
22 Оцените рад Службе за правне, кадровске и административне 

послове (Службе за правне и опште послове) 
4.1 

26 Оцените рад Службе за одржавање и техничку подршку 4.15 
23 Оцените рад Студентске службе (Службе за студентска и наставна 

питања) 
4.53 

Приликом оцењивања уколико је одговор био да запослени није упознат тај одговор се 
није узимао у обзир приликом одређивања просечне оцене. 

У Табела 2Табели 3 је дато колики је проценат одговора Анкетираних запослених да 
није упознат или је дао неки од понуђених одговора. 

Анкетирани нису могли да дају одговор у вези сарадње између Одсека у Академији са 
41%, затим организацијом рада на Академији са 35%, и рад органа управљања 
(Саветом) 32%. 

Одговоре су могли да дају у потпуности на питања обезбеђености услова и средстава 
за рад на радном месту, зарадом на Одсеку и својим статусом на Одсеку. 

Табела 4 

Р.бр. Текст питања Није 
упознат  

Упознат 

1 Оцените обезбеђеност услова и средстава за рад на радном 
месту  

0% 100% 

2 Оцените могућност за стручно усавршавање 14% 86% 
3 Својом зарадом у Одсеку сам задовољан 0% 100% 
4 Оцените критеријуме за одређивање висине зараде 6% 94% 
5 Могућност за моје учешће у раду Одсека оцењујем 6% 94% 
6 Могућност изражавања стваралаштва и нових идеја, везаних 

за унапређење пословања оцењујем 
11% 89% 

7 Информисан сам о збивањима у Одсеку 5% 95% 
8 Информисан сам о збивањима у Академији 27% 73% 
9 Оцените организацију рада у Одсеку 5% 95% 

10 Оцените организацију рада у Академији 35% 65% 
11 Задовољан сам својим статусом у Одсеку 0% 100% 
12 Сарадња запослених је заснована на принципима 

колегијалности и равноправности 
8% 92% 

13 Задовољан сам стратегијом развоја Одсека 14% 86% 
14 Руковођење Академијом оцењујем 19% 81% 
15 Рад органа управљања (Савета) оцењујем 32% 68% 
16 Рад Наставно -стручног већа Академије оцењујем 31% 69% 
17 Рад Секретаријата Академије (који обавља правне, кадровске 

и опште послове, послове за потребе студија, финансијско- 
рачуноводствене и техничке послове) оцењујем 

22% 78% 
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18 Да ли сте задовољни статусом Одсека у оквиру Академије 16% 84% 
19 Да ли сте задовољни сарадњом између Одсека у Академији 41% 59% 
20 Оцените рад Наставно -стручног већа Одсека 8% 92% 
21 Оцените организацију рада Одсека 9% 91% 
22 Оцените рад Службе за правне, кадровске и 

административне послове (Службе за правне и опште 
послове) 

11% 89% 

23 Оцените рад Студентске службе (Службе за студентска и 
наставна питања) 

3% 97% 

24 Оцените рад Библиотеке (са скриптарницом) 17% 83% 
25 Оцените рад Службе за информационе технологије и 

информатичку подршку 
14% 86% 

26 Оцените рад Службе за одржавање и техничку подршку 8% 92% 
27 Тачно се зна која су чија задужења 11% 89% 
28 Јасно дефинисана радна правила и процедуре 11% 89% 
29 Постоје механизми провере да ли се одређени послови 

обављају према утврђеним поступцима/правилима  
16% 84% 

просечно запослених је могло  да да одговор на понуђено питање 14% 86% 
 

У наставку извештаја из Анкете графички су приказани одговори запослених у односу 
на постављена питања. 
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19. Да ли сте задовољни сарадњом између Одсека у 
Академији 

22%

39%

25%

6%

8%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

20. Оцените рад Наставно -стручног већа Одсека

21%

35%

29%

6%

9%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

21. Оцените организацију рада Одсека
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29%

40%

20%

0%

11%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

22. Оцените рад Службе за правне, кадровске и 
административне послове
(Службе за правне и опште послове)

57%

35%

5%

0%

3%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

23. Оцените рад Студентске службе
(Службе за студентска и наставна питања)

17%

28%

17%

22%

17%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

24. Оцените рад Библиотеке (са скриптарницом)

27%

32%

24%

3%

14%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

25. Оцените рад Службе за информационе технологије 
и информатичку подршку
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39%

31%

19%

3%

8%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

26. Оцените рад Службе за одржавање и техничку 
подршку

14%

38%

27%

11%

11%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

27. Тачно се зна која су чија задужења

16%

35%

24%

14%

11%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

28. Јасно дефинисана радна правила и процедуре

14%

33%

25%

14%

14%

потпуно се слажем

слажем се

не слажем се

уопште се не слажем

нисам упознат

29. Постоје механизми провере да ли се одређени 
послови обављају према утврђеним 
поступцима/правилима


