
 

 

Страна 1 од 2 

ДОДАТАК УПИТНИКУ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ 

 

 

Шифра организационе јединице НСЗ: ____________________ 

 

Шифра анкетара: __________________ 

 

I ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОДАВЦУ 

Назив послодавца:  

Mатични број послодавца:  

Претежна делатност:  

Адреса:  

 

II ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА 

П.1 Која су дефицитарна занимања на тржишту рада по Вашој процени? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

П.2 Уколико имате потешкоћа са проналажењем адекватних кадрова, који су најбитнији разлози по 

Вашој процени (образовање, искуство...): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

П.3 Да ли имате искуства у интерном обучавању кандидата за занимања за која имате проблем 
да пронађете кадрове на тржишту рада? 

     ДА   НЕ 
 

П.4 Да ли имате адекватне услове (материјално-технички-просторно-кадровски-временски-

финансијски услови) да реализујете обуке? 
     ДА   НЕ 
 

П.5 Какво је ваше мишљење о организовању интерних обука? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

П.6 Да ли желите да реализујете обуку по Вашем програму? 
     ДА   НЕ 

П.7 Уколико је Ваш одговор НЕ, да ли ћете прихватити да помогнете организацији, која буде 

припремила нацрт, да прилагоди програм Вашим потребама? 
     ДА   НЕ 

 

П.8 Да ли бисте запослили лица која су обучена кроз Обуке организованих од стране 

специјализованих организација кроз неформални систем образовања? 
ДА, зашто: ___________________________________________________ 

НЕ, зашто: ___________________________________________________ 



 

 

Страна 2 од 2 

ДОДАТАК УПИТНИКУ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ 

 
 

П.9 Колико су почетне зараде за кадрове за занимања која су процењена као дефицитарна? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
П.10 Да ли постоји могућност повећања зараде за наведена занимања у односу на дужину 

радног искуства? 
ДА, зашто: ___________________________________________________ 

НЕ, зашто: ___________________________________________________ 

 
П.11 Да ли је изражена флуктуација запослених наведених занимања? 

ДА, зашто: ___________________________________________________ 
НЕ, зашто: ___________________________________________________ 

 
П.12 Да ли имате сазнања да ли лица наведених занимања одлазе у иностранство? 
     ДА   НЕ 

 
П.13 По Вашем мишљењу, који су најефикаснији начини обезбеђивања потребних кадрова? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

III ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

П.14 Да ли сте заинтересовани за укључивање у дуално образовање (трогодишње или 

четворогодишње), као дугорочнију меру решавања дефицитарних кадрова? 
То подразумева да: 

- ученици проводе у привредном друштву 1-2 дана недељно на пракси (уче кроз рад), у зависности од 
образовног профила и наставног плана и програма; 

- привредно друштво (директор/власник) именује инструктора који ће обучавати ученике на пракси; 

- именовани инструктор пролази обуку за стицање педагошко-дидактичких знања и вештина; 

- привредно друштво исплаћује ученицима накнаду у висини од 70% минималне цене рада за сваки сат 
проведен на пракси; 

- привредно друштво обезбеђује превоз и топли оброк ученицима на пракси или надокнађује трошкове за исте. 

 
     ДА   НЕ 
 

П.15 Уколико је Ваш одговор ДА, за које образовне профиле? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Све информације наведене у овом упитнику биће поверљиве и  
неће бити доступне јавности у изворном облику. 

 
Хвала на сарадњи ! 

 


