
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА АГЕНЦИЈЕ ЗА 

ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

АНКЕТА 

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ УСЛУГА (нису обавезни, анкету можете попунити 

анонимно) 

НАЗИВ  

АДРЕСА  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА/e-mail  

КОНТАКТ ОСОБА  

 

ДИО 1 да не (за овај одговор молимо појашњење) 

1. Да ли у разговору са одговорним 

лицима у АЛМБИХ увијек 

добијете потпуну информацију, 

која је у вези са вашим захтјевом? 

  

2. Да ли је извршење послова по 

вашем захтјеву увијек извршено у 

потпуности? 

  

3. Да ли сте пријављивали 

рекламације на квалитет 

обављених послова из 

надлежности? 

  

4. Да ли су вам информације на web 

сајту Агенције прецизне и јасне? 
  

5. Да ли web сајт Агенције 

једноставан за коришћење, 

односно да ли лако долазите до 

свих потребних информација? 

  

6. Да ли је  понашање запослених у 

Агенцији са којима долазите у 

контакт на професионалном нивоу 

који очекујете? 

  

7. Да ли сматрате да је рад Агенције 

транспарентан? 
  

8. Да ли Вам је познат начин 

пријављивања нежељених 

реакција на лијек и медицинско 

средство? 

  

9. Да ли је Агенција довољно 

активна у средствима јавног 

информисања везано за дјелокруг 

рада? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У случају да непосредно сарађујете са неким од доле наведених сектора у АЛМБИХ, 

молимо Вас да наведете Ваше приједлоге и сугестије за побољшање квалитета извршења 

послова из надлежности ових организационих јединица: 

1. СЕКТОР ЗА ЛИЈЕКОВЕ 

__________________________________________________________________________ 

2. КОНТРОЛНА ЛАБОРАТОРИЈА 

___________________________________________________________________________ 

3. СЕКТОР ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

___________________________________________________________________________ 

ДИО 2 веома 

задовољан 

задовоља

н 

незадовољан веома 

незадовољан 

1. Да ли сте задовољни 

обимом и садржајем 

информација 

пружених при првом 

контакту у 

Агенцији? 

    

2. Да ли сте задовољни 

квалитетом 

извршења послова из 

надлежности 

Агенције? 

    

3. Да ли сте задовољни 

роковима извршења 

послова из 

надлежности 

Агенције? 

    

4. У случају да сте 

пријављивали 

рекламацију/пригово

р, да ли сте 

задовољни начином 

и временом 

рјешавања? 

    

5. Да ли сте задовољни 

регуларношћу рада 

Агенције? 

    

ДИО 3 



4. СЕКТОР ЗА КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА 

___________________________________________________________________________ 

5. ГЛАВНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ФАРМАКОВИГИЛАНСУ И 

МАТЕРИОВИГИЛАНСУ 

___________________________________________________________________________ 

6. ИНСПЕКТОРАТ АГЕНЦИЈЕ 

___________________________________________________________________________ 

7. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

___________________________________________________________________________ 

8. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ваши приједлози и сугестије за побољшање квалитета  рада у АЛМБИХ  у цјелини: 

 

 

Хвала. 

ДИО 4 


