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О СЕМИНАРУ: Током последње три деценије менаџмент знањем и организација у којој се учи представљају 
предмете значајног интересовања у систему здравствене заштите, услед промена у унутрашњем и спољашњем 
окружењу. Основне карактеристике окружења у којем се одвија менаџмент здравствених установа условљене су 
демографским, јавноздравственим и економским променама, а пре свега глобалном и локалном финансијском 
кризом. Промене су инициране и технолошким развојем у медицини, али и покретом који инсистира на пружању 
превентивних услуга, интервенцијама за промоцију здравља и за обезбеђивање универзалног приступа 
квалитетним клиничким услугама. Модерни здравствени менаџмент у готово свим земљама суочава се са 
бројним изазовима. Премда су основни приступи исти као у општим теоријама менаџмента, комплексност 
здравственог менаџмента је очигледна јер свака здравствена служба има значајне улоге у друштву. Улога 
здравствене службе је и да обезбеђује стална истраживања и континуирано образовање. 

Овај семинар је намењен здравственим радницима који желе да развијају каријеру и у области 
менаџмента унапређивањем учинка организације и применом иновативних технологија за усавршавање из 
менаџмента. Програм едукације обухвата фундаментална знања о еволуцији и развоју теорије 
организационог понашања и њених практичних импликација у међународним системима здравствене 
заштите, а нарочито у систему Србије. Поред кључних аспеката организационог понашања, укључујући и 
лидерство и управљање променама, полазници едукације ће се упознати са актуелним приступима: 
„менаџмент знањем“ и „организација у којој се учи“. Појмови “менаџмент знањем” и "организација у којој се 
учи“ су међусобно повезани и описују идеално окружење за учење које обезбеђује достизање 
организационих циљева. Организација која подржава учење заснива се на структури и посебним 
организационим системима. Капитал знања постаје све важнији у оваквим организацијама, а нарочито у 
комплексним институцијама као што је болница. Модерне организације обезбеђују процес континуираног 
учења на радном месту, са циљем да крајњи корисници – пацијенти, добијају квалитетне услуге и буду 
задовољни, а запослени мотивисани и присутни на послу. Према Сенгеу и актуелним теоријама, оранизација 
која подржава учење је „место у којем запослени континуирано шире своје компетенције да би створили 
стварно жељене резултате, у којем постоје нови образци размишљања и деловања, тежња ка групном и 
тимском раду и континуирано учење које обезбеђује да запослени увек виде потпуну целину." Светска 
здравствена организација дефинише пренос оваквог знања као “синтезу, размењивање и примену  знања 
путем којег заинтересоване стране убрзавају процес постизања добити од примене глобалних и локалних 
иновација за оснаживање здравствених система и унапређење здравља становништва. Менаџмент знањем 
укључује планирање, организовање, мотивисање и контролисање људи, процеса и система путем којих се 
обезбеђује да се ресурси повезани са знањем унапређују и ефикасно функционишу. На другој страни, 
организација у којој се учи креира културу тимског рада, размењивања, организовања и примене знања на 
начин да се унапређује процес рада. Квалитет менаџмента неопходан за промовисање и охрабривање 
оваквог идеалног окружења подразумева примену иновативних едукативних технологија. Едукативне 
технологије су промениле оно што је могуће у учењу. Ефикасни здравствени менаџери имају визију 
организације у којој се учи и користи од нових технологија за развој запослених. 

ЦИЉ СЕМИНАРА:  упознавање са општим приступима организационом понашању и развоју здравственог 
менаџмента; анализирање улога појединаца, група и тимова у развоју организације која подржава учење; 
прихватање приступа организационој култури у којој се примењује менаџмент знањем; увођење нових 
едукативних технологија као подршке организацији у којој се учи и менаџменту знаљем; развој вештина у 
дизајнирању програма за учење менаџмента заснованог на дигиталним медијима који доприносе 
ефикасности на радном месту и представљају подршку организационом понашању. 

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 Дејан Нешић, др Wolfram Laaser 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, менаџери у здравственим 
установама, стоматолози, фармацеути 



 2 

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 

 

  
  

  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 – 459/1 - 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   ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЈЈЈААА   КККОООЈЈЈААА   ПППОООДДДРРРЖЖЖАААВВВААА   УУУЧЧЧЕЕЕЊЊЊЕЕЕ    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

09:00-10:00 

Тестирање знања полазника 

Тesting the knowledge of participants 

Увод у менаџмент и организационо понашање 

Introduction to management and organizational behaviour 

Бјеговић-Микановић В. 

Вуковић Д. 

10:00-10:45 
Проблеми организационог понашања: мапирање приоритета 

Problems of organizational behaviour 

Нешић Д. 

Бјеговић-Микановић В. 

 П а у з а   

11:00-12:00 
Индивидуално и групно понашање, рад у тимовима 

Individual and group behavior, working in teams 

Нешић Д. 

Терзић-Шупић З. 

12:00-13:00 
Организациона култура као подршка организацији у којој се учи 

Organizational culture in support to learning organization 

Терзић-Шупић З. 

Нешић Д. 

 П а у з а   

14:00-15:00 
Од аналогних до дигиталних едукативних медија у организацији у којој се учи  

From analog to digital educational media in learning organization 
Laaser W. 

 П а у з а   

15:15-16:45 
Развој дигиталног модула за учење 

Developing digital teaching modules 

Laaser W. 

Бјеговић-Микановић В. 

16:45-17:30 
Организација у којој се учи и менаџмент знањем 

Learning organization and knowledge management 

Вуковић Д. 

Бјеговић-Микановић В. 

17:30-18:00 
Тестирање знања после семинара 

Евалуација семинара 
Сви предавачи 
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