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АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА УСЛУГИТЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХРАНА ПРИ ФВМС
За тестирањата и услугите од страна на институтот за храна:
Име и седиште на фирмата (опционално):________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фирмата на клиентот има главна дејност:
а) производство

б) увоз

в) промет

д) комбинирано

1. Колку време соработувате со Институтот за храна:
а) Помалку од една година
б) Од една до 3 години
в) Од 3 до 5 години
г) Подолго од 5 години
2. Дали сте запозанени со видот на анализите кои се вршат во лабораториите на институтот за
храна?
да

не

3. Дали сте задоволни од досегашната соработка?
да

не

4. Дали сте соработувале и/или соработувате со друга лабораторија?
да

не

5. Ако на 4 прашање сте одговориле со да, наведете со која?
_______________________________________________________________________
6. За кои анализи најчесто имате потреба:
_______________________________________________________________________
7.

Колку често ги правите овие анализи?
а) еднаш годишно
б) 2-6 пати годишно
ц) еднаш месечно
д) друго ________________________
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8. Кои анализи најчесто ги правите?
_______________________________________________________________________
9. Наведете за кои други анализи имате потреба или би имале во блиска иднина?
_______________________________________________________________________
10. Дали имате потреба од меѓународна акредитација на некоја анализа? наведете
______________________________________________________________________________
11. Дали сте задоволни од соработката со операторите на приемно одделение?
а) многу задоволни

б) задоволни

в) незадоволни

12. Дали редовно ги добивате резултатите од анализата (експедитивност)?
да

не

13. Какви се цените на услугите според вас?
а) високи

б) ниски

в) реални

14. Дали сте задоволни од работењето на лабораториите и од услугите на вработените?
а) многу задоволни
Во кој дел сте задоволни:
- квалитет
- решавање на рекламациите
- стручност
- однос кон коминтентите
- навременост

б) задоволни

в) незадоволни

Во кој дел сте незадоволни:
- квалитет
- решавање на рекламациите
- стручност
- однос кон коминтентите
- навременост

15. Ако сте незадоволни од некоја од услугите наведете ги причините?
______________________________________________________________________________

16. Што сметате дека треба да се подобри во институтот за храна?

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАСКОПЈЕ

Име на документот / Name of the document:
АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК
QUESTIONNAIRE

UNIVERSITY “St. CYRIL AND METHODIUS”
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

Код на документот / Document
code:
Верзија / Version:
Дата на издавање / Date of issue:
Страна од страни / Page of pages:
Копија број / Copy number:

П4_7_0_01_Ф02
P4_7_0_01_F02
3
15.01.2017
3 од / of 3
н/а n/a

______________________________________________________________________________
17. Ваш предлог за заедничко подигање на нивото на услугите кои нуди институтот за храна?
______________________________________________________________________________

Ви благодариме на соработката!

Дата: (опционално)
Населено место: (опционално)
Контакт e-mail: (опционално)

*Анкетниот прашалник пополнете го со болдирање или со ствање на x, до изборот на одговорот

