АНКЕТА

за чланове Војног синдиката Србије и професионалне припаднике Војске Србије
Анкета је добровољна и анонимна, а намењена је истраживању које спроводи Војни синдикат
Србије, са циљем што објективнијег сагледавања потреба свих запослених у Војсци Србије и
планирања даљих активности синдиката према послодавцу.
Припадници који узму учешће у анкети, одговоре дају заокруживањем, а могу их предати у својим
синдикалним групама или на следећи начин:
- фотографисањем попуњеног анкетног листића и слањем на Viber број: +381 66 27 11 05
- фотографисањем попуњеног анкетног листића и слањем на е-пошту: anketa@vojnisindikatsrbije.rs
- фотографисањем попуњеног анкетног листића и слањем поруке на facebook Vojni Sindikat Srbije
- слањем одговора на питања из анкете на један од понуђених начина, тако што ћете најпре навести
редни број питања, а потом одговор. Пример: 1подофицир, 2КЗБ, 315, 4ДА, 5НЕ, итд.
НАПОМЕНА: Уколико неко од учесника у анкети ипак достави свој идентитет или га Војном синдикату
Србије учини доступним на неки други начин, синдикат ће га чувати и неће учинити доступним
трећим лицима. Питања дата у анкети једнако се односе на лица у мушком и женском роду. У анкети
износите своје појединачно мишљење. Анкета се спроводи у периоду од 20.12. до 31.12.2020. год.
АНКЕТНА ПИТАЊА
1. Ја сам: а) војник
б) подофицир в) официр г) цивилно лице на служби у ВС
2. Службујем у: Београд, КЗБ, Војводина, Југ Србије, Западна Србија, Источна Србија
3. На служби у ВС сам до -година: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, преко 30
4. Задовољан сам висином плате. ДА НЕ
5. Задужен сам са два комплета униформе М10 или новијом. ДА НЕ
6. Задужен сам исправним и комплетним заштитним средствима.
ДА НЕ
7. Често радим прековремено и у границама прописаног радног времена.
ДА
НЕ
8. У току године сам више дана на послу него код куће са породицом. ДА НЕ
9. У војсци се поштују закони и прописи. ДА НЕ
10. Превоз до посла и са посла плаћам више од износа који ми исплаћује послодавац. ДА НЕ
11. Имам адекватно решено стамбено питање у Војсци Србије. ДА НЕ
12. Задовољан сам условима лечења и здравственом заштитом у ВС. ДА НЕ
13. Претпостављени брину о мени. ДА НЕ
14. У Војсци Србије нема мобинга. ДА НЕ
15. Често сам изложен мобингу . ДА НЕ
16. Војни дисциплински судови (ВДС) су правични и раде по закону . ДА НЕ
17. У Војсци Србије напредују послушни, а не способни. ДА НЕ
18. Често радим послове који нису у опису мог радног места. ДА НЕ
19. Морал и мотивисаност у мојој јединици-установи, је на потребном нивоу. ДА НЕ
20. Верујем претпостављенима у основној јединици. ДА НЕ
21. Верујем војном врху. ДА
НЕ
22. Верујем државном врху. ДА
НЕ
23. Желим да ми послодавац исплаћује накнаду за исхрану у току рада. ДА НЕ
24. Желим да Војни синдикат Србије са послодавцем закључи колективни уговор. ДА НЕ
25. Учествоваћу у синдикалним акцијама ако ме на њих позове синдикат. ДА НЕ

