
   

 
 
 

Евалуациони образац 

Развој бренда  и извозни менаџмент 

21.06.2021. 

 

Унапријед захваљујемо на вашој љубазности да пружите повратне информације 
попуњавањем овог упитника! 

 
 
A. САДРЖАЈ ОБУКЕ  
1. Како бисте оцијенили обуку у цјелини (означити са X поред одговора)? 

 
Изузетно занимљива  

Занимљива  

Донекле занимљива  

Незанимљива  

 
Додајте коментар:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Како бисте оцијенили трајање ове обуке која је реализована електронским путем (означити 
са X поред одговора)? 
 
Обука је била одговарајућег трајања   

Обука је трајала сувише дуго  

Ова тема се може квалитетно обрадити у краћем времену    
 
3. Које теме предлажете за нове обуке: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
  B. КВАЛИТЕТ ПРЕДАВАЧА 
Оцјеном са понуђене скале означите у којој мјери предавач посједује сљедеће особине. 
(На скали од 1 до 5, гдје је 1 = «Лоше», a 5 = «Одлично», оцијените укупни утисак о предавачу 
Ружи Лукић) 
 
Компетентност – упућеност у тему    

Комуникативност са учесницама 
интерактивност и способност подстицања учешћа 

 

Вјештине презентације – способност преношења знања  

Иновативност – занимљив и оригиналан приступ предавању и теми  

 
 
 



   

 
 
 
Кратко о пословању у вашој организацији пред учешће у обуци:  
 
Развој бренда  
(означити са X поред одговора) 
Бренд, односно лого организације имамо, али нисмо бринули о њему  

Бренд је више него само лого организације, али са њим нисмо знали управљати  

Бренд је потребан кад шириш пословање н страна тржишта па га зато ни 
немамо 

 

Лого органзиације је стар, али је одличан  

Имамо осoбе које брину о стању нашем пословању у смислу задовољства 
купаца/партнера 

 

 
 
Интернационализација и развој пословања 
(означити са X поред одговора) 
Интернационализација и развој пословања су јако битни, зато о томе водимо 
бригу сви у организацији 

 

Интернационализација је јако скупа, зато се придржавамо активности комора и 
других који ту помажу  

 

Интернационализација је наша предност, али и трошак, зато то радимо сами  

Интернационализацију водимо у сарадњи са више организација и дијелимо 
искуства и резултате 

 

 
Додајте коментар: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Очекиване промјене у вашој организацији послије учешћа у модулу:  
 
Знање које смо добили у модулу ћемо примијенити у нашем пословању: 
(означити са X поред одговора) 
Одмах у року од мјесец дана  

Одмах смо покренули промјене и већ радимо на првим корацима   

Треба нам још знања и средстава за проведбу процеса које смо упознали   

Нисмо тако далеко  

Нећемо, само смо учествовали да чујемо и видимо, али то није за нас  

Припремили смо обуке за наше сaраднике па идемо корак по корак  

 
Ако желите додати још нешто, ваш коментар увијек добро дође: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Хвала на сарадњи! 


