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О СЕМИНАРУ: Систематично и интегративно планирање потребног броја и компетенција здравствених радника, 
њиховог дугорочног развоја и коришћења су основа ефикасног функционисања здравственог система и 
достизања жељеног унапређења здравља. Курс је осмишљен тако да се осветли кључна стратешка питања развоја 
људских ресурса за здравље. 

Термин „људски ресурси за здравље“ се односи на цео људски потенцијал који, као капитал здравственог 
система, може да се развија, надграђује, троши, ефикасно користи, и мобилише у складу са одређеним стратешким 
плановима, односно у кризним ситуацијама, и у који може да се улаже – (human resources for health – HRH). Сва 
расположива радна снага за здравље обухвата поред здравствених професионалаца (у јавном и приватном 
сектору ангажованих у области промоције, очувања и унапређења здравља, као и оне које дијагностикују и лече 
болести), и оне раднике који нису непосредни даваоци здравствених услуга, али управљају и пружају подршку 
здравственим активностима.  

Планирање је спецификација предложених радњи, тако повезаних да би се одређени здравствени циљеви 
достигли у будућности. Последице планирања су планови којима се дефинишу потребна средства, политике и 
очекиване добити у одређеном временском оквиру.  

Типично планирање кадрова је у многим земљама вођено финансијским ограничењима, расположивим ресурсима и 
у складу са владајућим политикама за здравље. Планирање потребног кадра у основи значи уравнотежавање 
легитимних здравствених захтева за кадровима (од стране становника, односно даваоца и уговарача услуга) и понуде 
здравственог кадра на тржишту (у здравственом систему земље и шире) усклађено са контекстуалним интеракцијама 
између здравствених, социјалних, демографских, економских, политичких, и других трендова. 

У зависности од других карактеристика, уз традиционалан модел планирања жељеног односа броја 
здравствених радника и броја становника (workforce-to'-population ratio) тј. стопе обезбеђености становника 
потребним кадром, развили су се и други модели: модел планирања понуде кадрова (supply side), модел планирања 
тражње здравствених услуга (demand side), модел планирања кадрова на основу здравствених потреба (needs-
based), модел планирања кадрова на основу циљева за унапређење пружања здравствених услуга (service target-
based), модел планирања кадрова поређењем са најбољим у региону, или током времена (benchmarking), процена 
потребних кадрова према радном оптерећењу и прерасподели, као и комбинације и подваријанте ових основних 
модела. Квалитет и извори података чине суштину валидности и коректности сваког модела планирања 
здравствених кадрова, стога свако ко планира мора да критички анализира сваку кванитификацију. Одређене 
неизвесности у трендовима се могу умањити сензитивним анализама или стохастичким симулацијама (“Шта ће се 
десити ако? А какав је ефекат ако?”), а креирањем сценарија надограђује флексибилност планирања кадрова, 
односно унапређује доношења различитих одлука. Пажња која се све више поклања перформансама здравствених 
установа условила је развој модела планирања здравственог кадра на основу показатеља учинка, радног 
оптерећења, професионалних стандарда активности и норматива потребног броја и квалификација особља. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је да полазници стекну критички увид у главне факторе планирања здравствених кадрова и усвоје 
савремене приступе планирања, као и да стекну способност индивидуалног и тимског рада на планирању 
кадрова. Очекује се да ће полазници бити оспособљени да: идентификују предности и мане најчешће 
примењиваних модела планирања кадрова; праве разлику између оперативног и стратешког, као и 
институционалног и националног планирања потребних здравствених кадрова, и успоставе равнотежу између 
радног оптерећења и потребних кадрова. 

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, Проф. др Бојана Матејић, Проф. Др Томас Рикетс, Проф. др Дејан Нешић 

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

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: минимално 15 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 7.800,00 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 – 342/7 - 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 

СССТТТРРРАААТТТЕЕЕШШШКККООО   ПППЛЛЛАААНННИИИРРРАААЊЊЊЕЕЕ   ИИИ   ЉЉЉУУУДДДСССКККИИИ   РРРЕЕЕСССУУУРРРСССИИИ   ЗЗЗААА   ЗЗЗДДДРРРАААВВВЉЉЉЕЕЕ    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

9.00-9.30 
Увод у курс, основни циљеви и методе рада  

Провера знања (пре тест) 
М. Шантрић Милићевић 

9.30-10.15 Здравствени радници у свету и Републици Србији 
В. Бјеговић-Микановић  

/ М. Шантрић Милићевић 

10.15-11.00 Планирање у систему здравствене заштите 
В.Бјеговић-Микановић 

/ Д. Вуковић  

 пауза  

11.15-12.00 Развој плана кадрова и имплементација 
Д. Вуковић 

/ В.Бјеговић-Микановић 

12.00-12.45 Базе података о здравственим радницима ПЗЗ 
З. Терзић-Шупић  

/ Д. Нешић 

 пауза  

13.15-14.00 Модели планирања здравствених радника 
М. Шантрић Милићевић  

/ Т. Рикетс 

14.00-14.45  Планирање потребних кадрова према радном оптерећењу 

М. Шантрић Милићевић  

/ Б. Матејић  

Т. Рикетс  

 пауза  

15.00-15.45 Планирање потребних кадрова према радном оптерећењу 

М.Шантрић Милићевић,  

З. Терзић-Шупић  

и Д. Нешић   

15.45-16.30 
Минималан скуп података и показатељи радног 
оптерећења своје установе 

М.Шантрић Милићевић  

и З. Терзић-Шупић  

16.30-17.15 

Провера знања (пост тест)  

Евалуација семинара 

Закључци и затварање семинара 

Сви предавачи  
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