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О СЕМИНАРУ: Потреба за оваквим семинаром изражена је у условима транформација спољашњег и унутрашњег 
окружења примарне здравствене заштите у Србији у којима менаџерски тимови имају водећу улогу. 

Семинар је посвећен развоју знања и менаџерских вештина у примарној здравственој заштити 
посебно систематском приступу и оперативном менаџменту током увођења промена и унапређења. Током 
семинара се објашњавају основни изазови и специфичности менаџмента примарне здравствене заштите. 
Инструменти менаџмента се интерпретирају кроз активности у оквиру функција планирања, организовања, 
кадровске политике, вођења и контроле. Планирање се посматра путем процеса који обухвата анализу 
спољашњег и унутрашњег окружења, формулисање плана активности и логичке структуре распореда и 
посла, дефинисање индикатора за праћење и евалуацију достигнућа у ефикасности и квалитету у оквиру 
дефинисане мисије и визије примарне здравствене заштите. Полазници се обучавају да прихвате критичку 
примену различитих приступа и специфичних менаџерских вештина и одговорности у здравственом 
сектору, као што је то примена вештина решавања проблема, доношења одлука и успостављања приоритета 
путем система рангирања основних приоритета и студија случаја и добре праксе земаља које су успешно 
имплементирале измене у функционисању примарне здравствене заштите. Приликом сазнавања о 
организовању, поред организационог понашања, полазници се обучавају и у изради организационе 
структуре примарне здравствене заштите и приказивању путем органограма. У склопу кадровске политике 
указује се на значај рада са људима, а вођење се представља као умешност примене стила који ће обезбедити 
и ефикасно достизање циљева. Контрола обухвата разматрање уобичајених метода, као што су то контрола 
изузетака, примена информационог система, увођење контролних картица, дефинисање стандарда и 
индикатора. Наглашава се значај повезаности стратешког и оперативног менаџмента. Поједине целине 
семинара усмеравају се на менаџерска / организациона питања модерних организација примарне 
здравствене заштите када менаџери настоје да користе доказе из истраживања у процесу који води ка 
достизању циљева. Поред менаџмента размотриће се и основни елеменати финансирања здравствене 
заштите (извора прикупљања средстава и начина плаћања), као и могућности за ефикасну перформансу 
здравствене организације у условима који воде ка стабилном систему здравствене заштите. 

ЦИЉ СЕМИНАРА: Основни циљ семинара је сумирање водећих идеја и савремених трендове у менаџменту 
примарне здравствене заштите и унапређење знања и вештина менаџера које подразумевају компетенције у 
области функција планирања, организовања, кадровске политике, вођења и контроле уз уважавање 
специфичности спољашњег и унутрашњег окружења здравствене заштите. Специфични циљеви семинара се 
односе на симулирање и дискутовање примера из студија случаја које воде унапређеним исходима примарне 
здравствене заштите, како у погледу ефикасности, тако и квалитета. Симулација и дискусија ефеката 
обавиће се употребом реалних података из установа. Менаџери ће анализирати предности и препреке које се 
могу јавити током имплементирања промена у њиховој организацији 

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

ПРЕДАВАЧИ: проф. др Весна Бјеговић-Микановић, проф. др Дејана Вуковић, проф. др Милена Шантрић-
Милићевић, проф. др Зорица Терзић-Шупић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, фармацеути, медицинске сестре, здравствени техничари, 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 – 437/5 - 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   УУУ   ПППРРРИИИМММАААРРРНННОООЈЈЈ   ЗЗЗДДДРРРАААВВВСССТТТВВВЕЕЕНННОООЈЈЈ   ЗЗЗАААШШШТТТИИИТТТИИИ    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

09,00 – 09,15 
 
09,15 – 11,00 

Увод у обуку, основни циљеви и методе рада  
 
Предавање: Основни приступи у менаџменту организација 
у систему здравствене заштите и кључне функције 
менаџмента, спољашње и унутрашње окружење. 
Вежба: Улоге и компетенције менаџера. 
 

 
Весна Бјеговић-Микановић /  
Дејана Вуковић 
 
Весна Бјеговић-Микановић /  
Дејана Вуковић 

п а у з а  

11,15 – 13,00 Предавање: Организационо понашање и мотивација. Нови 
изазови. 
 
Вежба: Организациона структура. Симулација модела 
добрих комуникација. 
 

Зорица Терзић-Шупић / 
Весна Бјеговић-Микановић  
 
Зорица Терзић-Шупић / 
Весна Бјеговић-Микановић 

п а у з а  

14,00 – 15,00 Предавање: Унапређење извршења у здравственим 
установама. 
 
Вежба: Индикатори унапређења квалитета здравствене 
заштите 
 

Весна Бјеговић-Микановић /  
Зорица Терзић-Шупић 
 
Весна Бјеговић-Микановић /  
Зорица Терзић-Шупић 

15,00– 16,00 Предавање: Финансирање здравствене заштите и методе 
плаћања лекара, примери земаља Европске уније 
 
Вежба: Анализа заинтересованих страна 

Дејана Вуковић /  
Милена Шантрић-Милићевић 
 
Дејана Вуковић /  
Милена Шантрић-Милићевић 
 

п а у з а  

16,15 – 17,15 Предавање: Развој балансиране здравствене заштите. 
Искуства Европске уније 
 
Вежба: Увођење промена: Превентивне здравствене услуге 
– стимулација пружања 
 

Милена Шантрић-Милићевић /  
Зорица Терзић-Шупић 
 
Милена Шантрић-Милићевић /  
Зорица Терзић-Шупић 

17,15 – 17,45 Тест провере знања Сви предавачи 

17,45 – 18,00 Евалуација семинара Сви предавачи 
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