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ММЕЕННААЏЏММЕЕННТТ  ИИ  ММЕЕТТООДДЕЕ  ППООДДРРШШККЕЕ  
ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018., од 930-1645h, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЕМИНАРА:  ппрроофф..  ддрр  ЗЗооррииццаа  ТТееррззиићћ  ШШууппиићћ,  
Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну медицину 

 

 

О СЕМИНАРУ: Менаџмент је процес који чине међусобно повезане друштвене и техничке функције и активности 
које се одвијају у формалном организационом окружењу са намером да се достигну унапред постављени циљеви 
уз деловање људи и других ресурса. Здравствени менаџмент је процес планирања, организовања, координирања, 
вођења и контроле свих ресурса и процедура помоћу којих се захтеви за здрављем и медицинским услугама и 
здравом околином испуњавају пружањем специфичних услуга појединцима, организацијама и заједницама.  

Методе и технике у менаџменту се користе да подрже доношење одлука, унапреде ефикасност и екективност, а 
посебно у оквиру две кључне менаџерске активности/функције – планирању и контроли. Једна од подела метода је у 
односу на њихову природу и способност. Према својој пророди могу бити квалитативне, квантитативне и 
полуквантитативне. Квалитативне методе пружају смисао догађајима и опажањима. Засноване су на субјективности и 
креативности. Неке од ових метода су вртлог идеја, скенирање окружења, панел експерата, SWOT анализа, итд. 
Квантитативне методе мере варијабле и засноване су на примени статистичких анализа. У квантитативне методе 
спадају библиометриске методе,  моделовање / симулација и екстраполација. Полуквантитативне методе примењују  
математичке принципе да би се квантификовала субјективност, процена, ставови експерата, што се може постићи нпр. 
додељивањем тежинских коефицијената. Делфи метод и анализа заинтересованих страна су неки од примера 
полуквантитативним метода. 

Способност метода подразумева прикупљање или обрађивање информација заснованих на доказима, стручности, 
интеракцији или креативности. Ове особине нису искључиве или рестриктивне, и могу се представити као 
''генетичка структура'' метода. Ако би се користио метод – панел експерата, његова ''генетска структура'' 
састојала би се из 70% експертизе, 10% доказа, 10% креативности и 10% интеракције. Применом метода панел 
дискусије грађана на исту активност, ''генетска структура'' би се састојала од из 10% експертизе, 10% доказа, 10% 
креативности и 70% интеракције. Креативност се односи на комбинацију оригиналног и маштовитог 
размишљања и ослањају се на инвентивност и довитљивост веома квалификованих појединаца, или инспирацију 
групе људи укључених у сесију вртлога идеја. Експертиза се односи на вештине и знања појединаца у одређеној 
области и често се користи за подршку топ менаџерима у доношењу одлука. Експертиза се односи на прећутна 
знања људи са привилегованим приступ релевантним информацијама, или са акумулираним знањем током 
година радног искуства. Интеракција подразумева комбиновање мишљења експерата са мишљењем лаика. 
Докази препозјану важност да се објасни и/или предвиди одређен феномен уз постојање потпоре у поузданој 
документацији или анализи. Без озбира о којем се методу ради, он мора да буде систематичан, аналитичан, 
објективан, применљив и да води ка добити у смаислу унапређења менаџерских перформанси.  

Током семинара континуиране едукације посебна пажња ће бити усмерена на дефинисање и избор стратегија 
као планских одлука о основним начелима остваривања циљева пословања која је орјентисана на избор подручја 
пословне делатности и на алокацију ресурса установе. Полазници ће савладати анализе које се користе у  
прикупљању и класификовању информација из спољашњег и унутрашњег окружења применом квалитативних, 
квантитативних и полуквантитативних метода, као и начине њиховог комбиновања у процесу доношење одлука. 

ЦИЉ СЕМИНАРА:  стицање знања о концепту менаџмента, дефинисање нивоа на којима се стратегије формулишу и 
специфичностима здравствених установа; приказ техника и методама као подршке менаџерима у доношењу 
одлука у свим фазама менаџмента, планирању, организовању, кадровској политици, вођењу и контроли; 
разумевање значаја имплеметације квалитативних, квантитативних и полуквантитавних метода. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, рад у малој групи, студије случајева 

ПРЕДАВАЧИ: проф. др Весна Бјеговић-Микановић, проф. др Дејана Вуковић, проф.др Зорица Терзић-Шупић, проф.др 
Бојана Матејић, проф. др Милена Шантрић-Милићевић, доц.др Сања Маринковић, проф. др Дејан Нешић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, 
економисти, правници, инжењери  

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: минимално 15 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 5.000,00 динара 
 
 

 
 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА 
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  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ССЕЕММИИННААРР ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 386/1 - 742121 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПРОГРАМ 

МММЕЕЕНННАААЏЏЏМММЕЕЕНННТТТ   ИИИ   МММЕЕЕТТТОООДДДЕЕЕ   ПППОООДДДРРРШШШКККЕЕЕ    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

9.30 – 10.15 
Основе здравственог менаџмента и класификација 
стратегија 

Весна Бјеговић-Микановић,  
Дејана Вуковић,  

10.15 – 10.35 
Методе у менаџменту - квалитативне, квантитативне  
и полуквантитативне, предности и мане 

Зорица Терзић Шупић,  
Милена Шантрић Милићевић 

10.35 – 10.55 Вртлог идеја (brainstorming) – врсте и спровођење 
Бојана Матејић,  
Сања Маринковић 

 пауза  

11.10 - 11.50  
Метод 635 (brainwriting) – метод за брзо прикупљање 
идеја 

Сања Маринковић,  
Зорица Терзић 

11.50 – 12.30 
Делфи метод - полукванитативни метод  за 
структуирање групне  комуникације 

Сања Маринковић,  
Зорица Терзић 

12.30 – 13.15 
Делфи метод - састављање упитника, статистичка 
обрада, презентација резултата 

Сања Маринковић,  
Зорица Терзић 

 пауза  

13.30 – 14.15 
Анализа заитересованих страна – идентификовање 
заинтересованих страна, анализа односа између њих, 
предвиђсње могућих сукоба и начина комуникације 

Милена Шантрић Милићевић,  
Зорица Терзић 

14.15 – 15.00 Скенирање окружења  
Дејан Нешић,  
Зорица Терзић 

15.00 – 15.15 PEST анализа - сагледавање окружења  
Дејан Нешић,  
Милена Шантрић Милићевић 

15.15 – 15.45 
SWOT / ТОWS анализа. Квантификовање фактора 
SWOT / ТОWS анализе и квантификовање стратегија. 

Зорица Терзић,  
Сања Маринковић 

15.45 – 16.15 Тест  

16.15 – 16.45 Резиме наставе. Евалуација наставе Сви предавачи 

mailto:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

