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ППррооддееккаанн  ззаа  ккооннттииннууииррааннуу  ммееддииццииннссккуу  ееддууккаацциијјуу  
ППрроофф..ддрр  ВВеессннаа  ББјјееггооввиићћ--ММииккааннооввиићћ 

 

 

ММЕЕННААЏЏММЕЕННТТ  ППРРООММЕЕННААММАА  УУ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННИИММ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈААММАА  
ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018., од 930-1800h, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЕМИНАРА:  ппрроофф..  ддрр  ДДеејјааннаа  ВВууккооввиићћ,  
Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну медицину 

 
 

О СЕМИНАРУ: Организације типично одговарају на изазове нове технологије, нове конкуренте, нова тржишта и 
захтеве за већом перформансом путем различитих програма, од којих је сваки дизајниран да превазиђе 
ограничења и појача пословну перформансу. Уобичајено, ови програми припадају једној од следећих категорија: 
Структуралне промене. Смањивање трошкова. Процесна промена. Културална промена. 

Док има пуно различитих врста програма промене, уобичајено само два веома различита циља воде 
иницијативу промене: брзо економско унапређење или унапређење организационих способности. 

Говори се да су најуспешније и најсталније организације оне са динамичком културом оријентисаном ка 
учењу и веома способним запосленима. Све што знамо о менаџменту говори нам да су лоши шефови – људи који 
нису ни поштовани ни ефективни – абсолутно застрашујући за организациону перформансу. Они не могу 
задржати добре запослене и они не могу мотивисати оне који су остали. Компанија може имати сјајне приходе и 
добити, политику пријатељски оријентисану ка запосленима и све друге предуслове који индукују лојалност и 
остајање запослених, али неколико лоших менаџера може све да упропасти. Додатно, невешти лидери на кључним 
позицијама могу спречити добро дизајниране планове за унапређење перформансе. 

Други неопходни услов за спремност ка промени је висок степен мотивације дела запослених који ће 
мењати аспекте организације. Типично, мотивација резултује из опипљивог незадовољства садашњом ситуацијом 
и жудњом за нечим мерљиво бољим. Одређени степен нервозе, страха или дискомфора – који резултују у јасан 
осећај хитности – мора се осећати у ваздуху да би стварна промена имала шансе. 

Још 1990. године, Мајкл Бир и његове колеге, Расел Ејзенстат и Берт Спектор, су формулисале известан 
број корака које би менаџери у организацији, као и у својим јединицама, могли да користе за постизање стварних 
промена. Поред тога, придодата су још два: један је преузет од Центра за развој менаџмента у фирми Џенерал 
Електрик (као трећи корак), а други су предложили Роберт Шафер и Харви Томсон (као четврти корак). 

Први корак у процесу остваривања промене је дефинисање пословног проблема. Његова неадекватна 
формулација онемогућава или отежава остваривање успешног решења. У другом кораку људи надлежни за промену 
морају да створе јасну визију о измењеној и бољој будућности. Неопходно је да преносе ту визију на друге, и то на 
начин који ствара јасну слику о користима од дате промене. У оквиру трећег корака потребно је идентификовати 
лидера процеса промене, некога ко поседује иницијативу за промену и може да је предводи. Четврти корак истиче 
важност фокусирања на резултате, а не на активности. Многе организације праве грешку када фокусирају пажњу на 
мерење и  едукацију, стварање тимова и остале активности које, логично, треба да донесу пожељне резултате на том 
путу. Све ове активности звуче изузетно, изгледају добро и омогућавају менаџерима да се добро осећају, али доприносе 
мало или нимало постизању крајњег резултата. У оквиру петог корака важно је са променом започети у малим, доста 
аутономним, јединицама («на периферији») па је затим проширити на остале јединице у организацији без било каквог 
форсирања са врха. Мењање целокупне организације одједном је много теже и вероватноћа успеха је мала. Када се 
оствари промена у једној организационој јединици, а сведок јој буду радници суседних јединица, ширење инцијативе 
за промену кроз организацију се спонтано наставља. Шести корак представља институционализовање успеха кроз 
одговарајућу политику,  системе и структуре. Приступање неке организације промени захтева излагање ризику и 
улагање труда од стране многих људи. Седми корак подразумева мониторинг и прилагодјавање стратегије на 
проблеме настале у процесу извођења промене. 

ЦИЉ СЕМИНАРА: прихватање знања о приступима који објашњавају како и зашто долази до промена у здравственим 
организацијама, стицање вештина за процес менаџерске имплементације промена у здравственим организацијама, 
као и оспособљавање полазника у вођењу и праћењу процеса промена у здравственим организација 

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

ПРЕДАВАЧИ: проф. др Дејана Вуковић, проф. др Весна Бјеговић-Микановић, проф. др Сандра Шипетић-Грујичић, 
проф. др Александра Јовић Вранеш, доц. др Исидора Ратков Вујчић 
ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, 
здравствени радници, менаџери у здравственим установама 

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 – 285/7 - 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   ПППРРРОООМММЕЕЕНННАААМММААА   УУУ   ЗЗЗДДДРРРАААВВВСССТТТВВВЕЕЕНННИИИМММ   ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЈЈЈАААМММААА    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

9,30 – 10,45 

Добродошлица и преглед курсa  
 
 
Приступ променама у здравственим организацијама 

Дејана Вуковић / Весна Бјеговић / 
Сандра Шипетић 
 
Весна Бјеговић / Сандра Шипетић 
/Дејана Вуковић / Aлександра Јовић 

 п а у з а   

11,00 – 12,00 

Припрема за промене 
 
Мотивација за промене 

Весна Бјеговић  
/ Aлександра Јовић 

12,00 – 13,00 

Системски приступ променама 
 
Кораци у променама у здравственим организацијама 

Сандра Шипетић/ Дејана Вуковић / 
Весна Бјеговић / Исидора Ратков 

Сандра Шипетић /  Дејана Вуковић/ 
Весна Бјеговић / Исидора Ратков 

 п а у з а   

14,00 – 15,00 

Улога вођења у управљању променом 
Имплементација промена 
Задобијање подршке и укључивање кључних особа 
Развијање плана имплементације 

Сандра Шипетић / Дејана Вуковић/ 
Весна Бјеговић / Исидора Ратков 
 

15,00– 16,00 

Социјалне и индивидуалне реакције на промене 
 
 
Стратегије за смањивање стреса 

Дејана Вуковић / Весна Бјеговић / 
Сандра Шипетић / Александра Јовић 
 

Дејана Вуковић / Весна Бјеговић 
/Сандра Шипетић /Александра Јовић 

 п а у з а   

16,15 – 17,15 

Континуиране и дисконтинуиране промене 
 
 
Агенти промене 

Дејана Вуковић / Весна Бјеговић / 
Сандра Шипетић 
 
Дејана Вуковић / Весна Бјеговић / 
Сандра Шипетић 

17,15 – 17,45 Тест  Сви предавачи 

17,45 – 18,00 Евалуација семинар Сви предавачи 
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