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ПРЕДГОВОР 

 

Скрипта Управлјање ресурсима у здравству написана је према наставном плану и 

програму истоименог предмета за четврту годину студија, студијског програма 

Здравствена њега Високе медицинске школе у Приједору. Управлјање ресурсима у 

здравству у систему здравстене заштите данас представлја модерну теоријску и 

практичнау дисциплину која проучава управлјање ресурсима у здравству - 

здравственим установама. Садржај скрипте је конципиран и приказан у свијетлу 

систематског разматрања проблема управлјање ресурсима здравствених установа. 
 
Начин и стил излагања, као и терминологија која је коришћена у овој скрипти 

прилагођени су студијама четврте године Високе медицинске школе у Приједору, с 

тим што ће због различитих специфичности појединих области које скрипта садржи, 

студенти моћи да се упознају и са читавим низом нових појмова и садржаја који су 

овдје обрађени на сасвим примјерен начин. 
 
Респектујући значај проблема који спадају у домен управлјање ресурсима у здравству 

, аутор је приступио задатку да изложи цилјеве, принципе, методе и мјере којима се 

менаџмент служи у процесу управлјање ресурсима у здравству. Због тога, скрипта 

може послужити и свима онима који се на било који начин баве проблематиком 

управлјања ресурсима у здравству, односно менаџментом уопште. 
 
Друго издање скрипте, вјероватно, носи и одређене слабости. Свјестан тога, аутор ће са 

захвалношћу прихватити сваке далје сугестије и добронамјерне критике које би могле 

доприњети томе да ова скрипта у својим наредним издањима још више испуни сврху 

којој је намијењена. 

 
 

 
Приједор, септембра 2016. године 
 

Ауто
р 
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УВОД 

 

Менаџери у здравственим установама су, по правилу, здравствени радници, односно 

лица чије је цјелокупно образовање до именовања на руководеће дужности било 

усмјерено на унапређење здравлја, превенцију болести, лијечење и рехабилитацију. 

Као руководиоци, они постају свјесни да у тој улози морају обавлјати сасвим друге 

послове с којима се раније нису сусретали. Између осталог, морају почети да се баве 

финансијама, лјудима, информацијама и квалитетом, опремом, објектима, плановима 

пословања, као и односима с локалном заједницом, јавношћу и медијима. За 

здравствене раднике на руководним мјестима, уз лидерство у струци, неопходно је да 

буду лидери и у пословима управлјања установом. 
 
Они, такође, морају непрекидно прикуплјати и анализирати информације о томе шта се 

дешава изван установе и унутар ње, јер се њихов успјех више не мјери тиме колико су 

добри као медицински професионалци, већ колико добро управлјају установом или 

неким њеним дијелом. Дакле, поред послова здравствених радника, руководиоци свих 

нивоа у здравственим установама морају да обавлјају и нови, специфичан скуп 

послова - послове менаџера. Да би здравствени радници били ефикасни менаџери 

здравствених установа, потребно је да код себе развију знања и вјештине, неопходне 

менаџерима, које се разликују од оних које посједују као здравствени радници. 
 
Основна подјела менаџера здравствених установа може се извршити у односу на ниво 

одговорности у управлјању које појединац носи. Овом подјелом добијају се три основна 

нивоа или линије менаџера: 
 

1. Менаџери прве линије, или првог нивоа (оперативни менаџмент), не контролишу 

друге менаџере и одговорни су за доношење краткорочних одлука. Они су 

одговорнм само за рад својих сарадника и то на најнижем нивоу здравствене 

установе на коме појединци могу да одговарају за рад других. Овдје спадају 

лјекари у тиму породичне медицине или специјалистичкој амбуланти, као и 

главне сестре одјелјења/служби.   
2. Средњи или тактички менаџмент, или менаџмент средњег нивоа, може да 

обухвати више нивоа унутар здравствене установе, а одговоран је за доношење 

средњорочних одлука. Менаџери тог нивоа руководе и одговарају за рад 

менаџера нижег нивоа, а понекад и за активности радног особлја. Овдје спадају 

начелници одјелјења и служби.   
3. Главни менаџери, или менаџери највишег нивоа (стратешки менацмент), су 

релативно мала група која је задужена и одговорна за цјелокупно функционисање 

здравствене установе и за доношење дугорочних, стратешких одлука. Они 

утврђују политику рада и руководе установом, а типично овдје спадају директор, 

замјеник и/или помоћници директора, главна сестра установе и особа одговорна 

за питање квалитета и сигурности услуга.  
 
Послови и одговорности менаџера на различитим 

нивоима се и удио радног времена који могу и треба да, 

уз обавлјање управлјању установом. 

 
међусобно разликују, а разликује 

се послова у основној струци, 

посвете 
 
Материјални ресурси у здравственим установама обухватају објекте неопходне за 

обавлјање  



дјелатности, све врсте инсталација, објекте специјалне намјене, медицинску опрему, 

немедицинску 
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опрему, мјерну опрему и помоћну опрему која се користи за обезбјеђење пружања 

услуга. Као приоритетни садржаји, које ова скрипта обрађује, одабрани су они који 

менаџерима здравствених установа олакшавају: 
 

1. разумијевање улоге и значаја адекватних материјалних ресурса у пружању 

здравствених услуга,   
2. планирање средстава потребних за одржавање исправности материјалних ресурса,   
3. сагледавање захтјева прописа који уређују област управлјања материјалним 

ресурсима у Републици Српској.  
 
Да би адекватно управлјали лјудским ресурсима у здравственим установама, менаџери 

свих нивоа треба да уважавају специфичности различитих група особлја, схватају 

значај управлјања лјудским ресурсима и прилагођавају свој приступ динамичним 

промјенама окружења. За сагледавање своје улоге и одговорности у процесу 

управлјања лјудским ресурсима, сви менаџери у здравственој установи треба да 

познају фазе тог процеса, своја овлашћења и овлашћења других лица уклјучених у 

тај процес. Као приоритетни садржаји, које ова скрипта обрађује, одабрани су они који 

менаџермма здравствених установа олакшавају: 
 

1. адекватно распоређивање улога и одговорности за менаџмент лјудских ресурса 

у условима реформских промјена и   
2. процјену ефективности менаџмента лјудских ресурса у установи.  

 
Основни разлог за уклјучивање области управлјања финансијама у ову скрипту је 

потреба да се здравственим професионалцима, на позицијама менаџера у здравственим 

установама, приближе основни економски концепти и тако олакша управлјање 

здравственим установама кроз сарадњу коју они у тимовима остварују са економистима. 

Здравствена економика и финансијски менаџмент представлјају крајње комплексне 

научне дисциплине. Као системска друштвена наука, здравствена економика може 

помоћи код доношења значајних одлука у здравственим установама и системима. Као 

приоритетни садржаји, које ова скрипта обрађује, одабрани су они који менаџерима 

здравствених установа олакшавају: 
 

1. разумијевање начина финансирања здравствених установа уопште и у Републици 

Српској,   
2. сагледавање трошкова здравствених установа и   
3. увезивање финансијског планирања са другим типовима планирања у 

здравственим установама.  
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1. РЕСУРСИ ( СРЕДСТВА ) У ЗДРАВСТВУ 

 

Ресурси су, у општем значењу, постојеће материјалне и нематеријалне вриједности 

које стоје на располагању и могу бити коришћене за реализацију различитих програма. 

Постоји подјела на лјудске ресурсе као и објекте или услуге који помажу бригу о 

клијенту или задоволјавају неке од његових потреба. 

 
Ресурсима се такође сматрају и услуге других служби, владини програми, волонтерске 

активности, групе за самопомоћ или појединци у заједници који посједују вјештине, 

квалификације и мотивацију да помогну клијенту. 

 
Процес менаџмента подразумијева ангажман одговарајућих ресурса. Менаџерски тим на 

челу с организацијским топ-менаџером, полазећи од обликоване визије и мисије, кроз 

менаџерске функције организовања и менаџмента лјудских ресурса идентификује све 

потребне ресурсе. У самом поступку организовања организацијски топ-менаџмент 

идентификује потребне материјалне и лјудске ресурсе, те вођен логиком изабраног 

базичног типа организације гради ''унутар'' и ''између'' ангажовних ресурса одговарајући 

''систем међусобних веза и односа'' као ''алгоритам'' по којем ће се одвијати пословни 

процес у оквиру оперативног менаџмента. 
 
Кроз менаџерску функцију менаџмента лјудских ресурса организација ангажује 

потребне лјудске ресурсе кроз процес њиховог запошлјавања, стварајући раније 

споменуте менаџерске предуслове да привуче, задржи и развија најболје ''лјуде'' за 

висок степен њиховог задоволјства и мотивираности. 
 
Без обзира на врсту послова у свакој организацији ангажују се слједећи ресурси: 
 

1. материјални или физички ресурси (зграде, землјиште, опрема итд.)   
2. лјудски ресурси (менаџери и запослени са својим способностима, знањима и 

вјештинама)   
3. финанцијски ресурси.  

 
Ресурси се такођер могу препознавати као опиплјиви и неопиплјиви ресурси, с 

назнаком да неопиплјиви ресурси у облику знања и способности запослених, 

репутацији организације имају велики значај у свим професионалним организацијама. У 

професионалним организацијама тзв. неопиплјиви ресурси у све већој мјери 

партиципирају у укупној тзв. организацијској ''активи'', односно у вриједности 

цјелокупно ангажованих ресурса. И нема дилеме да је знање, умијеће и способност 

професионалаца организациони камен темелјац и организациона клјучна компетенција 

сваке професионалне организације. 
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2. УПРАВЉАНјЕ МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА У ЗДРАВСТВЕНИМ 

УСТАНОВАМА  
 
 
Материјални ресурси у здравственим установама обухватају: 
 

1. објекте неопходне за обавлјање дјелатности, уклјучујући све врсте инсталација 

(електрична, телефонска, водовод, канализација, информационе и 

комуникационе системе...) и објекте специјалне намјене (котларнице, 

генератори...);  

 
2. опрему, медицинску и немедицинску, која се користи за пружање услуга 

пацијенту, те помоћну опрему која се користи за обезбјеђење пружања услуга 

(возила, носила, кревети, машине за веш и др.).  
 
Другим ријечима, могло би се рећи да материјални ресурси здравствених установа 

обухватају све изузев лјудских ресурса. То објашњава појаву да директори здравствених 

установа улажу доста труда да би обезбиједили неопходне материјалне услове за рад 

установе. У нашим општим економским условима то постаје још израженије. 
 

 

2.1. Значај материјалних ресурса за рад здравствених установа 

 

Адекватни услови за рад и савремена опрема омогућавају да се максимално искористи 

знање и компетентност особлја, имајући у виду да многи савремени протоколи 

лијечења захтијевају знање, али и одговграјуће техничке услове. Истовремено, не 

смије се заборавити велики мотивациони ефекат који добро радно окружење има на 

запослено особлје. 
 
Окружење у коме се обавлја здравствена дјелатност утиче на кориснике услуга. 

Постојање најсавременије опреме и модерних уређаја пацијенти повезују са квалитетом 

здравствене услуге. Такви заклјучци од стране пацијената не морају бити тачни, али се 

не може порећи да утичу на опредјелјење пацијента да се лијечи у некој установи, 

што одређује конкурентност установе на тржишту, а у крајњој линији битно утиче и на 

пословни успјех. 
 
Поред успоставлјања адекватних услова за рад и значаја за формирање општег утиска 

пацијената, материјални ресурси су значајни јер цу прописима дефинисани услови које 

здравствена установа мора да испуни да би добила рјешење за обавлјање дјелатности 

од стране ресорног министарства. У Републици Српској је то дефинисано Правилником о 

условима за почетак рада здравствене установе. 
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2.2. Услови које треба да испуне 

здравствене установе у погледу 

материјалнх ресурса  

 
Правилником о условима за почетак рада здравствених установа прописани су услови у 

погледу простора (општи и посебни) које треба да испуне здравствене установе за 

почетак рада и обавлјање здравствене дјелатности.  
2.2.1. Општи услови 

 

Општи услови у погледу простора обухватају: 
 

• простор изграђен намјенски или, евентуално, темелјно адаптиран за обавлјање 

здравствене дјелатности;  

• простор је изграђен од грађевинског материјала који је у складу са пројектом и 

грађевинским стандардима;   
• посебно је издвојена пословна од стамбене или друге пословне цјелине уколико 

грађевински објекат има вишенамјенску употребу, с тим да улаз у грађевински 

објекат може да буде заједнички и за пословне и за стамбене цјелине;   
• постоји директна комуникација између радних просторија;   
• грађевински објекти налазе се на приступачним мјестима, са изграђеним 

прилазним путем и паркингом;   
• постоји копија грађевинског тлоцрта простора за обавлјање здравствене 

дјелатности, прописно обилјежена;   
• у радним просторијама на површини зида око умиваоника, у висини од 160 до 180 

цм од пода, зидови морају бити премазани бојом која омогућава лако прање и 

дезинфекцију или обложени зидном керамиком;   
• приступ санитарним просторијама за пацијенте мора да буде из чекаонице или 

ходника;   
• намјештај у радним просторијама мора бити погодан за чишћење и 

дезинфекцију;   
• постоји употребна дозвола.  

 
Уколико се прави нови (намјенски) објекат за пружање здравствених услуга, да би се 

стекли услови за издавање употребне дозволе, неопходно је најприје обезбиједити 

локацијске услове. 
 
Још увијек је присутан и проблем рјешавања имовинско-правних односа између 

оснивача (општина, република) и здравствених установа. На примарном нивоу овај 

проблем је изражен када су у питању објекти амбуланти породичне медицине који су 

изграђени на парцелама чије власништво још увијек није дефинисано документима 

Репу бличке управе за геодетске и имовинско-правне послове. 
 
Такве случајеве рјешава надлежна служба оснивача с цилјем да дефинише њихов 



статус. 

 

2.2.2. Посебни услови 
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Посебним условима који су садржани у Правилнику о условима за почетак рада 

здравствене установе дефинише се шта свака здравствена установа треба да обезбиједи 

(у погледу простора, кадра и опреме да би у њој поједине службе почеле са радом и 

обавлјањем здравствене дјелатности. 
 
Када здравствена установа испуни све потребне услове, доставлја захтјев Министарству 

здравлја и социјалне заштитите Републике Српске са свом пропратном 

документацијом, с цилјем да Министарство провјери испуњеност услова, односно да 

формира комисију која ће директним увидом на терену провјерити да ли су испуњени 

сви услови. Уколико су услови испуњени, Министарство издаје рјешење о испуњености 

услова за рад конкретне службе и на тај начин се стичу услови зг упис у Регистар 

здравствених установа. 
 
Испуњење услова дефинисаних Правилником о испуњености услова за почетак рада 

здравствене установе може да створи одређене потешкоће и специфичности. 

Издвајамо специфичност службе за радиолошку дијагностику у смислу испуњења 

услова за добијање лиценце за дјелатност посједовања и коришћења извора јонизујућих 

зрачења, као организационе јединице која се налази у скоро свим здравственим 

установама. Сви законски и подзаконски акти који уређују ову дјелатност се налазе на  

www.дарнс.гов.ба. Свака дјелатност са изворима јонизујућих зрачења мора бити 

одобрена од стране Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну 

безбједност. Одобрење се издаје за дјелатности са изворима јонизујућег зрачења, као 

што су: посједовање, коришћење, увоз, извоз, превоз, набавка, дистрибуција, 

производња, одржавање, складиштење и сл. 

 

2.3. Преглед и мјерење на електроенергетској и громобранској инсталацији 

 

Према статистичким подацима, електрична енергија је један о најчешћих узрока 

пожара, па се мора обратити посебна пажња да електричне инсталације и постројења 

одржавају у исправном стању. За све дијелове електричних инсталација и постројења 

мора постојат одговарајућа пројектно-техничка документација. 
 
На основу Закона о заштити нараду и Правилника о техничким нормативима за 

електричне инсталације ниског напона, установе с обавезне да изврше преглед и 

мјерење на електроенергетској и громобранској инсталацији у свим просторијама у 

установи. 
 
Поступак прегледа и испитивања обухвата: 
 

• увид у техничку документацију (мјере заштите);   
• преглед инсталација (визуелно);   
• преглед разводног ормара - табле;   
• начин уклјучивања и исклјучивања из погона;   
• контрола заштите од директног напона додира;   
• контрола заштите од индиректног напона додира;   

http://www.darns.gov.ba/
http://www.darns.gov.ba/


• контрола струје осигурача по припадајућим струјним круговима;   
• рачунска контрола функционалности заштите од индиректног напона додира;  
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• мјерење отпора петлје (струјних кругова) на уређајима : елементима електро 

развода ради утврђивања исправности и функционалности допунских 

заштитних мјера од индиректнсн напона додира.  
 
Потребна мјерења из овог домена изводе установе које имају лиценцу од Министарства 

рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, а листа лиценцираних установа 

се може пронаћи на цајту поменутог Министарства. 

 

 

2.4. Испитивање услова радне средине за зимски и лјетњи период 

 

На основу Закона о заштити на раду и Правилника о поступку и роковима 

превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за пад и превентивних и 

периодичних испитивања услова радне средине, врше се испитивања микроклиматских 

услова (температура ваздуха, релативна влажност ваздуха и брзина струјања ваздуха), 

мјерење интензитета освијетлјености, нивоа укупне буке и хемијских штетности у 

радним просторијама здравствених установа. 
 
Микроклиматски услови у здравственој установи значајно утичу на процес рада. Под 

микроклимом подразумијевамо оне метеоролошке факторе који заједно или 

појединачно, поволјно или неповолјно дјелују на запослено особлје у радној средини 

или на радном мјесту. Микроклиматски услови радне средине утичу у великој мјери на 

здравлје, субјективно осјећање и радну способност радника. Узети сви заједно, или 

посебно, дјелују на терморегулацијске процесе човјека и у неким случајевима могу 

произвести оболјења радника уколико су радници изложени неповолјним условима. 

Неповолјни микроклиматски услови дјелују негативно на психофизичку кондицију и 

продуктивност рада. При утврђивању комфора радне средине, контролишу се 

температу-ра, релативна влажност, брзина струјања ваздуха и топлотно зрачење. 

Мјерења ових параметара микроклиме врше се у зимском и у лјетњем периоду, а 

добијени резултати се упоређују са вриједностима које су дефинисане важећим 

прописима. 
 
Хигијенско освјетлјење доводи до пријатног субјективног осјећаја лјуди и има 

позитиван утицај на квалитативни и квантитативни учинак рада. Такође, освјетлјење 

има значаја и у сузбијању повреда на раду, нарочито код старијих радника и оних са 

рефракционим аномалијама ока. За добијање просјечне вриједности комбинованог и 

вјештачког освјетлјења врше се три мјерења на сваком радном мјесту, а резултати се 

упоређују са захтјевима стандарда. 
 
Бука представлја непожелјан и непријатан апериодични звук, или онај звук који 

смета, за разлику од звука који је пријатан. Непријатност буке зависи од нивоа звучног 

притиска, од фреквентног спектра, дужине експозиције и индивидуалне осјетлјивости. 

Мјерење и нормирање интензитета укупне буке врши се на бази укупног радног времена, 

а у складу са нормативима допуштених нивоа буке прописаних Правилником о мјерама и 

нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама и ИСО препорукама. 
 
Периодичним прегледима и испитивањима штетности у радној средини подвргавају се 

радне и помоћне просторије. Резултати се добију мјерењем и упоређују се са максимално 

дозволјеним 



концентрацијама. Супстанце у концентрацијама које служе да се упореде добијени 
резултати су 
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оне које према досадашњим истраживањима и искуствима не би смјеле да изазову 

оштећења здравлја нормалних, здравих радника, при нормалним условима рада и 

осмочасовном радном дану. То не значи да наведене концентрације не изазивају 

никакве промјене у организму. Промјене могу бити и такве природе да у сваком здравом 

организму послије редовног одмора настаје потпуни опоравак. То значи да се не могу 

утврдити никакве промјене у организму нити се могу доказати супстанце којима је 

радник био изложен. Треба настојати ду у ваздуху радних просторија и радних мјеста 

буде што мање шкодлјивих супстанци, односно да њихове концентрације буду што 

мање у односу на посматрани стандард. Здравствене установе су дужне да воде рачуна о 

особинама шкодлјивих супстанци које се употреблјавају при паду или се могу 

појавити на радном мјесту, о задржавању и кретању запослених лица, као и о степену 

опасности до којег су или до којег могу да буду изложени радници. Здравствене 

установе у складу са  
Правилнилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и 

испитивања опреме за пад и превентивних и периодичних испитивања услова радне 

средине врше испитивања хемијских и биолошких штености. Испитивања хемијских 

штетности врше се на радном мјесту у радној средини гдје се у технолошким и радним 

процесима појавлју хемијске штетности. 
 
Испитивања биолошких штетности (вируса, бактерија, паразита, глјивица) обавлја се у 

радним просторијама и на свим радним мјестима у сакладу са Правилником о процјени 

ризика на радном мјесту и радт средини. 

 

2.5. Противпожарна заштита 

 

Свака здравствена установа треба да има именовано лице за пртивпожарну заштиту са 

стручном оспособлјеношћу за поменуту област, као и положеним стручним испитом 

по одговарајућем програму. У зависности од величине установе, лице за 

противпожарну заштиу може бити ангажовано и по уговору о обавлјању повременмх 

послова. 
 
Према садашњем степену друштвеног развоја, те нивоу и врсти прописа из области 

заштите од пожара и експлозија, веома је битно да се донесе (изради) план заштите од 

пожара за све објекте, којим би се усагласило постојеће стање заштите од пожара са 

техничким прописима из ове области, а уједно дала рјешења и дефинисали проблеми 

заштите од пожара и експлозије који нису дефинисани прописима. 

 
План заштите од пожара треба да буде конципиран тако да на јасан и концизан начин 

идентификује проблеме заштите од пожара с обзиром на карактеристике објеката, 

инсталација и процеса рада, те да одговарајућа идејно-техничка рјешења која ће 

осигуравати цјеловит, ефикасан и функционалан систем заштите од пожара и експлозија 

и који ће опасност од настанка и избијања пожара услјед ових узрока свести на најмању 

могућу мјеру. 
 
У плану се такође даје прорачун свих потребних средстава и инсталација за успјешно 

гашење претпоставлјеног обима пожара и то у тактичко оперативном плану гашења 

пожара и спасавања лица и имовине угрожених пожаром. Свака здравствена установа је 



дужна својим годишњим 

планом, а сходно датим техничким рјешењем и мјерама сана- ције, уз претходно 
прибавлјену 

Висока медицинска школа Приједор 
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изведбену документацију, планирати и проводити рјешења предвиђена планом, те 

организовати праћење, унапређење и правилно функционисање предвиђене заштите 

од пожара. 
 
Сва правна лица морају бити сврстана у категорију угрожености од пожара од стране 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а у цилју утврђивања 

одговарајуће организације и предузимања активности потребних за функционисање и 

спровођење мјера заштите од пожара. 
 
План заштите од пожара обухвата и прорачун опреме и средстава за гашење пожара 

(прорачун потребне количине воде за гашење пожара, број и врсту апарата за гашење 

пожара, опрему за потребе евакуације, прорачун пожарног ризика објекта). 
 
Здравствене установе треба да спроводе превентивне мјере, као што су: 
 

• На видним мјестима установе истаћи увећане планове основе здравствене 

установе, у којој ће бити уцртани сви пожарни путеви, унутрашњи хидранти и 

остали елементи битни са становишта заштите од пожара;  
• У свим организационим јединицама, на видном мјесту, истаћи важне бројеве 

телефона (подручне ватрогасне јединице, центра службе безбједности, хитне 

помоћи, дежурног диспечера електропредузећа, лица која се позивају у 

случају пожара);  
• У предвиђеним просторијама на посебној табли држати резервне клјучеве од 

свих просторија како би се исте могле отворит случају потребе ван радног 

времена;  
• У свим просторијама забранити употребу електричних гријалица и решоа;  
• Редовно вршити преглед и мјерење на свим електроенергским инсталацијама 

изведеним у објекту, а на основу Закоа. заштити на раду и Правилника о 

техничким нормативима електричне инсталације ниског напона. Преглед 

инсталација врше само верификоване установе, а по добијеним налазима 

евентуални недостаци се одмах морају уклонити;  
• Сви ходници морају бити проходни за брзу и несметану евакуацију;  
• На видним и лако уочлјивим мјестима поставити ознаке за евакуацију;  
• У просторијама котловница поставити натписе: опасност пожара и експлозије, 

забрањено пушење и приступ отвореним пламеном, незапосленим улаз забрањен;  
• Складиштење техничког материјала који је запалјив или експлозиван вршити у 

посебним просторијама или ормарима који предвиђени за ту намјену;  
• Ускладиштење боца са компримираним плиновима (кисеоником и пропан-бутан 

гасом) вршити само у вертикалном положају. Празне боце ускладиштити 

одвојено од пуних, а да би се спријечило њихово евентуално превртање исте 

морају бити на одговарајући начин повезане;  
• Редовно водити евиденцију о контроли опреме за гашење како је предвиђено 

роковима апарата за гашење пожара и хидраната. Сва противпожарна опрема (ПП 

апарати - С9, С6, С02, хидранти - унутрашњи и вањски) у здравственим 

установама мора битц исправна и њена исправност се провјерава у складу са 

Законст о заштити од пожара. На противпожарној опреми постоје ознаке о 

примјени и упутству за употребу, као и ознака да се иста одржава од стране 

квалификоване особе (датум послједњег сервиса). Код хидрантске мреже се 



провјерава притисак по хидрантском мјесту као и исправност 

хидрантских цријева; 
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• Радници запослени у установи су дужни да присуствују обукама из области 

противпожарне заштите, које се планирају и организују у складу с важећим 

прописима (према садашњим прописима обука се проводи на сваке три године).  
 
 

2.6. Преглед и испитивање средстава рада  

 

Преглед и испитивање средстава рада може обавлјати само установа/организација која 

посједује лиценцу од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, а информације 

о лиценцираним установама доступне су на сајту Министарства. Такве организације 

могу обавлјати преглед и испитивање опреме за рад и издавати стручне налазе и 

употребне дозволе. Сви уређаји који се користе у установи (стерилизатор, ЕКГ апарати, 

лабораторијски уређаји, дефибрилатори, итд.) подлијежу овим прегледима сваке три 

године. 

 

2.7. Преглед боца под притиском  

 

Све боце које су под притиском, без обзира на то гдје се налазе и за који процес рада се 

користе, подлијежу обавезном прегледу и сервисирању, о чему мора да постоји писана 

евиденција. У домовима здравлја су, на примјер, за рад стоматолошке опреме потребни 

компресори, те су ове установе у обавези да врше испитивања испитним воденим 

притиском резервоара компримованог ваздуха као и да изврше сервисирање и 

подешавање вентила сигурности. 

 

2.8. Одржавање материјалних ресурса  

 

Материјални ресурси у здравственим установама, као што је речено, обухватају и 

зграде, радни простор и припадајуће инсталације у зградама и радном простору (вода, 

струја, ваздух и топла вода под притиском, противпожарни системи, телекомуникационе 

инсталације и сл.). За правилно газдовање над материјалним ресурсима на првом мјесту 

надлежни су корисници материјалних ресурса. Да би се очувала исправност и 

употреблјивост материјалних ресурса, њени корисници дужни су: 
 

• да се придржавају упутстава и препорука за руковање материјалним ресурсима;   
• да прије почетка и краја радног дана визуелно прегледају материјалне ресурсе у 

организационој јединици у којој раде;  

• да пријаве сваки проблем који указује на техничку неисправност и оштећење;   
• да видно обилјеже материјалне ресурсе који није употреблјиви и мјеста 

оштећења и/или кварова на којима може доћи до повреде.  
 
Здравствене установе су обавезне на основу сертификационих стандарда за домове 

здравлја именовати одговорно лице за одржавање материјалних средстава.. Мањи број 

установа има међу запосленим квалификована техничка лица која се могу 

задужити за ове послов 
 Страница 
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Због недостатка средстава, у пракси се дешава да су менаџери принуђени да овај 
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''ријеше" задуживањем недоволјно квлификованог лица за обавлјање ових послова. 
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Примјер: Одржавање материјалних ресурса у домовима здравлја 
 
У сврху надзора, одговорно лице за материјалне ресурсе обавлја периодични преглед тако 

што врши обилазак цјелокупног простора којим здравствена установа располаже и 

провјерава исправност: 
 

• столарије на објектима;   
• тротоара, ивичњака и приступних путева;   
• степеништа и гелендера;   
• подова, зидова и плафона;   
• електроинсталација;   
• телекомуникационих инсталација;   
• заштите уземлјења;   
• громобранских инсталација;   
• противпожарних инсталација;   
• система гријања;   
• система климатизације, вентилације и кондиционирања ваздуха;   
• водоводних и канализационих инсталација;   
• фасаде, крова и олука;   
• екстеријера и ентеријера у смислу потребе за кречењем, фарбањем и ситним 

поправкама.  
 
Уколико постоје потребе за корективним одржавањем, корисници су дужни да пријаве 

одговорном лицу и руководиоцима службе чим уоче неисправност, а прије него што 

материјални ресурс постане неупотреблјив. 
 
Одржавање материјалних ресурса подразумијева: 
 

• текуће одржавање - отклањање мањих неисправности на материјалним 

ресурсима,   
• превентивно одржавање - врши се у складу са Планом превентивног одржавања,   
• корективно одржавање - сервисирање по позиву и спроводи га компетентно лице 

или установа по позиву од одговорних лица из установе.  

 
Установе примарног нивоа су обавезне израдити процедуру којом је регулисан рад 

именованог лица послије радног времена за потребе хитних поправки и одржавања, као и 

процедуру о начину обавлјања периодичних прегледа објеката ради провјере исправно- 

сти физичког окружења, у цилју спречавања несреће и повреда, одржавања физичког 

окружења, сигурних услова за лјуде. 

 

2.9. Управњање опремом 

 

Под појмом опреме подразумијевају се средства за рад и ситан инвентар који се користи 

за припрему и реализацију процеса рада и обраду података и комуникацију. Опрема 

обухвата медицинску и немедицинску опрему, расхладне уређаје и другу опрему за 



обезбјеђење потребних услова радне средине, опрему за испитивање, компјутере и 

процесоре, као и разне машине и уређаје. 
 
Висока медицинска школа Приједор Страница 
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Под управлјањем опремом подразумијевамо процес планирања, набавке, уградње, 

пуштања у рад, коришћења, одржавања, евидентирања и на крају расходовања опреме. 
 
Потреба за набавком мјерне опреме дефинише се годишњим планом набавке или 

ванредним захтјевом за набавку. Набавка мјерне опреме према ванредном захтјеву 

условлјена је кваром на опреми који није могуће отклонити. Планирана набавка 

опреме је у вези са проширењем обима посла, односно увођењем нових и савременијих 

метода рада. 
 
Захтјев за набавку мјерне опреме треба да садржи: 
 

• назив и тип мјерне опреме;   
• техничке карактеристике;   
• сврху набавке;   
• неопходне резервне дијелове;   
• потребну документацију, атесте и сл.  

 
Испоручилац, односно компетентно лице (сервисер или одговарајућа институција), је 

обавезан да изврши обуку свих запослених који ће користити инсталирану опрему. 
 
За новоинсталирану опрему се води одговарајућа евиденција(отвара картон опреме, 

уписује на одговарајућу листу опреме у зависности да ли се еталонира/ калибрише или 

не) и планира се период превентивног одржавања и калибрације/еталонирања уколико је 

потребно. Запослени у установи треба да прођу обуку о сигурном коришћењу опреме у 

складу са својим доменом рада.  
Да би се могло управлјати опремом за рад, неопходно је да установа зна којом и каквом 

опремом располаже. То значи да треба да постоји прецизан списак опреме са 

одређеним и дефинисаним карактеристикама опреме (да ли је потребно и у којим 

временским интервалима да се опрема сервисира и/или врши метролошко испитивање, 

појединости сервисирања и друго). Један од захтјева сертификационих и других 

стандарда је да здравствене установе имају план управлјња медицмнском опремом, који 

обухвата списак опреме са локацијом употребе, те податке о превентивном одржавању 

опреме према упутст произвођача. 
 
Са аспекта лица које је задужено за управлјање медицинскс опремом, 

најзначајније је да у установм постоје све потребне информције о опреми која је у 

употреби. 
 
Проблем здравственим установама може представлјати недостатак упутстава за 

безбједан рад код опреме која је донирана установи и опрема која постоји од раније а 

која нема одговарајућу документацију. Проблем се може покушати превазићи 

директним контактом са произвођачем или овлашћеним дистрибутером опреме. 
 
Да би се лакше управлјало опремом, потребно је да сва опрема буде нумерисана 

(обично су то инвентурни бројеви) и потребно је да се успостави евиденција о опреми 

коју установа посједује (картон опреме у који се уносе сви потребнм подаци). 
 
Здравствене установе су обавезне да сваке три године врше периодичне прегледе и 



испитивања опреме за рад. Стручни налаз који настаје након прегледа садржи важне 

информација о опреми и може послужити као основа за формирање базе опреме у 

установи (уколико иста већ не постоји). 
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Лице које је задужено за опрему може да разврста опрему на ону која подлијеже и ону 

која не подлијеже еталонирању. Опрема која подлијеже еталонирању у установама 

примарног нивоа је: ЕКГ апарати, апарати за притисак, термометри, инхалатори, ваге, 

вентили у аутоклавима и боцама под притиском и др. 
 
Под превентивним одржавањем опреме подразумијевају се редовни прегледи, замјена 

дијелова и чишћење опреме према препорукама произвођача. На крају одржавања 

сваке године прави се план превентивног одржавања опреме за наредну годину (обично 

садржи слједеће податке: списак опреме која се превентивно одржава, локација, 

потребна интервенција према упутству произвођача и период/вријеме када је 

планирано превентивно одржавање). Такође се прави план за еталонирање/калибрисање 

опреме у наредној години (обично садржи слједеће податке: списак опреме, локација, 

период предвиђен за калибрацију/еталонирање и вријеме када ће бити извршена 

активност). 
 
За сву опрему потребно је посједовати документацију о превентивном одржавању, 

калибрацији/еталонирању, записе о отказивању опреме и извршеним поправкама. 

Такође, сва опрема треба да на себи садржи ознаку са подацима о датуму извршеног и 

наредног планираног одржавања, испитивања или калибрације, те инвентурни број. 
 
За здравствене установе нарочито је значајна уградња и пуштање у рад медицинске 

опреме. Често се дешавају пропусти при самој инсталацији опреме. Приликом 

покретања поступка набавке опреме, пожелјно је прецизирати да испоручилац опреме 

обавезано достави упутство за рад на локалном језику, као и доказ о првој верификацији, 

калибрацији/еталонирању мјерила уколико опрема подлијеже истој. 
 
Верификација мјерила може бити прва, периодична (наредна) и ванредна. О 

исправности мјерила које се налази у употреби дужни су се бринути власници и/или 

корисници мјерила. У Републици Српској могу се ставити у промет само она мјерила 

која испуњавају прописане метролошке и техничке захтјеве (Закон о метрологији у 

Републи- ци Српској), тј. посједују сертификат (потврду) о усаглашености и на прописан 

начин су означена, а мјерила морају бити и верификована на прописан начин, односно 

имати верификациони жиг и/или посједовати Увјерење о верификацији мјерила (издаје 

се на захтјев). 
 
Превентивно одржавање и калибрација/еталонирање опреме може представлјати 

проблем менаџерима здравствених установа када не постоје доволјна средства да би се 

испоштовали сви захтјеви који су садржани у законским и подзаконским актима. 

Међутим, далеко већи проблеми се јавлјају када дође до отказивања опреме неопходне 

за рад и зауставлјања процеса рада или нежелјених ситуација (нпр. повређивања 

запослених или пацијената употребом неисправне опреме. Привремено зауставлјање 

процеса рада због неисправности опреме установи смањује приходе и повјерење 

пацијената. Нежелјени догађаји услјед којих долази до повређивања запослених 

и/или пацијената, на срећу, веома се ријетко дешавају, али установи доносе велике но-

вчане губитке и далеко већи губитак повјерења пацијената и негативан став заједнице 

према установи. Финансијски губитак се надокнади за неко извјесно вријеме, али када се 



изгуби повјерење пацијената, њега је веома тешко повратити. 
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2.10. Информациони и комуникациони системи 

 

Развој савремених информационо-комуникационих технологија пружа низ нових 

могућности за унапређење пословања установе, умрежавање удалјених локација, 

имплементацију колаборативних апликација, далјински приступ, мобилност, као и 

интеграцију хетерогених телекомуникационих сервиса (говор, подаци, видео) у истој 

мрежи. Основне предности примјене информационо-комуникационих технологија, из 

угла менаџмента установе, јесу смањење трошкова, једноставна и брза комуникација, 

задоволјство корисника. 
 
Сви здравствени системи у свијету теже информатизацији здраства, иако ниво 

информатизације зависи од финансијских могућности. И у Републици Српској постоје 

намјере имплементације е-Здравства. Полазна основа је документ Стратегија развоја 

еЗдравства Републике Српске, који има за цилј успоставлјање ентитетског програма 

изградње система е-Здравства у Републици Српској.  
Дефиниција е-Здравства коју је дала Европска унија гласи: ''Коришћење модерних 

информационих и комуникационих технологија са цилјем задоволјења потреба 

грађана, пацијената, здравствених радника, давалаца здравствених услуга, као и 

креатора политике''. 
 
У Стратегији развоја еЗдравства Републике Српске наведено је да тренутна ситуација у 

већини здравствених установа било примарног, секундарног или терцијарног нивоа је 

таква да се медицински подаци и информације о пацијенту налазе у свим установама у 

којима је затражио услугу, а веома често нису обједињени ни на нивоу једне установе. 
 
Битне информације о здравлју и здравственим ризицима се сазнају од пацијената, а 

срећу се записани на парчићима папира, амбалажи лијекова, разним регистрима и 

свескама, у неколико различитих медицинских картона. Доктори породичне медицине 

су добили могућност вођења електронске медицинске документације, али већина тих 

информација се и далје налазе написане на папиру. Хе постоји координисан систем, 

нема стандардизованог, приватног и безбједног начина за интегрисање појединачних 

здравствених информација на једном мјесту. Због таквог вођења документације, веома 

често посјета пацијента подразумијева поново попуњавање образаца, понавлјање 

тестова, узимање већ узете анамнезе, којима се ажурира лична историја болести 

пацијента. Све то доприноси новим трошковима, оптерећењу здравствених радника и 

трошењу њиховог радног времена. 
 
У већини случајева, здравствене установе су слабо опремлје рачунарском опремом 

(нарочито на секундарном нивоу здравствене заштите), постојећа опрема је 

неодржавана, технолошки застарјела, најчешће добијана путем донација. Квалитетна 

рачунарска опрема налази у економско-финансијским службама, правним и 

кадровским, као и у склопу софистициране дијагностичке и лабораторијске опреме. 

Лабораторијски уређаји новије генерације имају уграђене интерфејсе за електронску 

размјену података или имају могућност надоградње која би омогућила размјену 

података, а у већини случајева преко рачунара се управлја уређајем и исписују 



резултати. 
 
Локалне рачунарске мреже у здравственим установама, ако стоје, или су грађене 

стихијски или су неплански и неконтролис наставлјане из дијелова и без 

документације. Најквалитетнији дио 
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рачунарске мреже се налази у просторији администрације, а ријетко у простору гдје се 

обавлјају медицински процеси рада. 
 
Слику рачунарских и комуникационих система у великој мјери је промијенио пројекат 

увођења информационог система за тимове породичне медицине. Имплементација 

поменутог пројекта захтијевала је поуздану и квалитетну рачунарску мрежу и 

здравствене установе које су прихватиле тај концепт морале су ријешити проблем 

рачунарских мрежа. Информациони систем за тимове породичне медицине 

пројектован је тако да омогући повећање продуктивности тима породичне медицине 

у процесу пружања медицинских услуга, обједињујући медицинске и административне 

задатке у једно окружење. На тај начин створено је централно мјесто за заказивање и 

пријем пацијената, прописивање и примјену терапије, праћење и извјештавање о 

учињеном и добијају се прецизни подаци у реалном времену о трошковима тима 

породичне медицине и њиховом пословном успјеху или неуспјеху, што менаџменту 

здравствене установе доста помаже приликом руковође и доношења управлјачких 

одлука. 
 
Имплементацијом рачунарског система у тимовима породичне медицине уочен је 

веома велики проблем, а то је веома ниска општа информатичка писменост радника 

запослених у здравственим установама. Поред тога, постоји веома мали број ИКТ 

професионалаца који рачунарску опрему могу да одржавају. Због тога, на самом 

почетку постојао изразито велики отпор према информационим системима од стране 

здравствених радника, а то представлја и највећу пријетњу за наставак увођења самих 

система. 
 
Неопходно је континуирано вршити обуку запослених за рад на рачунарима како би се 

највећа препрека за примјену информационо- комунмкационих технологија 

превазишла. Поред тога, ангажовање ИКТ професионалаца за одржавање и изградњу 

рачунарске мреже омогућава адекватну примјенлјивост и поузданост самих мрежа и 

ИТ система, као м надоградњу истих према потреби и захтјевима савремене медицинске 

праксе. 

 

2.11. Примјена информационих и комуникационих система 

 

Развој и савремена достигнућа у домену информационо-комуникационих технологија 

пружају широк спектар рјешења која се могу успјешно примјењивати у различитим 

ситуацијама. Примјена у медицини је постала толико широка да се имплементирала у 

медицину и појавила као нова научна и технолошка грана названа Телемедицина и е-

Здравство. Колико је широка примјена информационо-комуникационих технологија у 

свакодневном животу, толико је и у медицини, од најједноставнијег облика попут 

комуникације са пацијентом путем телефона, електронских порука, ЦМЦ порука, видео 

комуникације па до примјене у свим процесима пружања здравствене услуге. 

Телемедицина и е-Здравство представлјају будућност сваког здравственог система и 

здравствене установе те здравствени професионалци морају да им посвете велику 

пажњу. 
 
Као примјер примјене информационих система у здравству већ је наведена примјена 

система у тимовима породичне медицине, која је допринијела продуктивности рада 



здравствених радника и 

поузданом и брзом праћењу ефикасности и ефективности истих од стране менаџмента 
установе. 
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То је дефинитивно систем који има своје предности и мане и нешто што континуирано 

треба унапређивати. 

 
2.11.1. Лабораторијски информациони системи 

 

Лабораторијски информациони системи се реализују са цилјем повећања ефикасности 

рада лабораторија које представлјају једно од значајних мјеста у организацији 

здравствене заштите. С обзиром на то да лабораторије представлјају једну од 

најоптерећенијих организационих јединица установе, потребна је добра организација 

посла како би се евентуалне грешке смањиле на најмањи број. Лабораторијски 

информациони систем је информациони систем који треба да помогне и пружи ефикасан 

рад запосленим у лабораторији при прикуплјању материјала, означавању материјала, 

избору анализа, обради узорака, претраживању резултата, издавању резултата, вођењу 

евиденције о утрошку материјала, вођењу евиденције о пословању лабораторије. Ручно 

вођење пословања медицинске лабораторије, уз константно попуњавање гомиле 

папирних евиденција, није ефикасно ни исплативо (губи се сувише времена, не постоји 

дистрибуција резултата, тешка статистичка обрада броја анализа и њихове 

оправданости, доста података се преписује и самим тим повећава ризик од грешке, 

означавање узорака није стандардизовано). 
 
Лабораторијски информациони системи доносе предности попут лаког претраживања 

пацијената, ефикасног избора анализа, ефикасног уноса резултата, праћења трошкова, 

детекције нелогичних резултата анализа, великог број извјештаја, једноставног 

издавања резулт праћења утрошака реагенаса, приступа резултатима преко веб 

апликација. Употреба лабораторијског мнформационог система пружа велике 

могућности за смањење трошкова рада лабораторије, повећање њене ефикасности, 

лјекару пружа поуздане информације за доношење одлуке о далјем току лијечења и 

подиже повјерење пацијената у тачност њених резултата. 
 

 

2.11.2. Информациони системи у радиологији 
 

 

Данас најпримјењенији информациони систем у радиологијп систем за архивирање, 

размјену и приказивање дигиталних слика у медицини (ПАЦС системи) добијених са 

различитих дијагностичк уређаја као што су: компјутеризована радиографија, 

дигитални рентген, компјутеризована томографија, ултразвук, магнетна резонанца и 

ендоскопија. ПАЦС системи се састоје од три основне цјелине, а то с аквизицијски 

уређаји, меморијске јединице и радне станице за приказ снимака. У комбинацији са 

постојећим технологијама рачунарских телекомуникационих мрежа, ПАЦС 

обезбјеђује благовремен и ефикасан приступ дигиталним снимцима добијеним са 

разноврсних модалитета, затим, интерпретацију, обраду, архивирање и приказ снимка. 

Захвалјујући коришћењу електронских слика, ПАЦС укида физичка и временска 

ограничења која постоје у класичној технологији медицинских слика која је базирана 

на коришћењу филмова. Посредством ПАЦС система, исти снимак једновремено се 

може посматрати са раз- личитих локација у исто вријеме и од стране произволјно 

великог броја корисника, а и приступ и претраживање слика су 



једноставни и могу се обавлјати са произволјне локације. Такође, слике се могу 
копирати у 
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произволјном броју копија идентичног квалитета, тако да је могућност губитка 

снимака сведена на минимум. 
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3. УПРАВЉАНјЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА ( МЕНАЖМЕНТ 

ЉУДСКИХ РЕСУРСА )  

 

3.1. Појам, задаци, дефиниција и цилјеви менаџмента лјудских ресурса 

 

Управлјање лјудским ресурсима (менаџмент лјудских ресурса) развијен је у 

послједњој фази развоја управлјања кадровима – лјудима (кадровскои менаџмент) и 

представлја одговор на промјене у области економије, организације и менаџмента. У 

својој суштини, представлја нови концепт управлјања радом и развојем запослених. 
 

Значајан допринос развијању новог концепта, дале су науке, међу којима су 

организација и теорија менаџмента, ергономија, антропологија, андрагогија, социологија, 

психологија, информатика, комуникологија, и то првенствено кроз практичну примјену 

научних сазнања. Менаџмент лјудских ресурса односи се на политике, праксе и системе 

који имају утицај на понашање и ставове запослених и њихову успјешност. Праксе 

менаџмента лјудских ресурса обухватају планирање лјудских ресурса, регрутовање или 

привлачење запослених, селекцију запослених, обуку за успјешно обавлјање 

предвиђених послова, њихово награђивање, оцјену перформанси (учинка) и стварање 

позитивне радне климе. Наведено показује да ефикасне праксе менаџмента лјудских ресурса 

имају стратешки карактер. Оне директно утичу на задоволјство запослених и потрошача, 

продуктивност и стварање позитивног имиџа предузећа у јавности.  
Управлјање лјудским ресурсима једна је од функција управлјања којом се баве 

топ менаџери. Уклјучује све управлјачке (менаџмент) одлуке и поступке, који директно 

утичу на лјуде, лјудске ресурсе, који раде за организацију.  
Менаџмент лјудских ресурса представлја сажети израз нове филозофије и праксе 

менаџмента, и резултат заокрета у схватању капитала и других вриједности. Кадрови и 

њихови потенцијали су најзначајнији ресурси организације.  
Главни цилјеви управлјања лјудским ресурсима су: рационално коришћење 

лјудских и других расположивих потенцијала и обезбјеђивање организационе и 

индивидуалне успјешности. 

 

 

3.1.1. Појам “лјудски ресурси“ 
 

 

Настанак менаџмента лјудских ресурса везује се за почетак XX вијека. У почетку и 

за вријеме 1. свјетског рата, ово је била професија.  
На развој менаџмента лјудских ресурса, највећи утицај имали су: 

 

• колективно преговарање;   
• научно управлјање (у цилју повећања продуктивности),   
• индустријска психологија (способности које се захтијевају на радном мјесту, 



тестови интелигенције);  

• теорија међулјудских односа;   
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• бихевиористичка наука (потенцирала значај индивидуалних карактеристика, 

ставова, потреба и мотивације).  

 
Појам управлјање лјудским ресурсима појавлјује се 80-их година прошлог вијека. 

До тог времена говорило се о кадровској функцији. Означава потенцијал, могућност, 

извор организационих снага. Односи се на укупност лјудских потенцијала у 

организацији, које чине знања, способности, вјештине, креативност, мотивација и радна 

енергија потребна за остваривање организационих цилјева. Обухвата укупну 

интелектуалну, психичку, физичку и социјалну енергију која може да се развије у 

функцији остваривања организационих цилјева.  
Појам управлјање лјудским ресурсима је „процес обезбјеђивања, обликовања, 

развијања и усмјеравања лјудских знања, способности и волје према захтјевима који 

произлазе из цилјева организације.  
Појам има четири основна значења:  
− Нова научна дисциплина (1)   
− Менаџерска функција (2)   
− Посебна пословна функција у организацији (3)   
− Нова пословна филозофија (4)  

 
1. Управлјање лјудским ресурсима, као нова научна дисциплина, настала је крајем 

прошлог   
вијека. У оквиру ње, преиспитују се сви значајнији аспекти управлјања 

лјудима, њиховим потенцијалима и понашањем у процесу рада. На тај начин, 

доприноси се унапређењу управлјачке праксе, рационалнијем кориштењу 

доступних ресурса и повећању индивидуалне и организацијске успјешности.  
Као научна дисциплина, менаџмент лјудских ресурса представлја „подручје 

истраживања и организовања знања усмјереног на разумијевање, предвиђање, 

усмјеравање, мијењање и развој лјудских понашања и потенцијала у социјалним 

институцијама, односно организацијама“ са цилјем утврђивања законитости и 

стварања основних претпоставки, метода и поступака управлјања лјудским ресурсима. 

Посебан подстицај менаџменту лјудских ресурса, као научној дисциплини, дала је 

бихевиористичка теорија, која у фокус ставлја понашање особа које је резултат 

реакције организма на подстицаје. Бихевиористичка теорија је интердисциплинарна 

теорија, у коју су уткане спознаје различитих наука, првенствено психологије, 

социологије, педагогије, организације и теорије менаџмента, економије, ергономије, 

антропологије, радног права, медицина рада, и др. 

 

2. Управлјање лјудским ресурсима посматра се као управлјачка функција, којом 

се обједињују редовне управлјачке активности у области запошлјавања, 

развоја, награђивања и мотивисања запослених. Подразумијева управлјачке 

активности које менаџмент предузима ради обезбјеђивања квалитетних 

кадрова: анализе посла, планирања, регрутовања, селекције, социјализације, 

обуке, усавршавања, оцјењивања радне успјешности, награђивања, мотивације. 

То је једна од менаџерских функција. За рад са лјудима везана је још једна 

менаџерска функција, а то је вођење, која 

омогућава да се ''ствари постигну помоћу лјуди''. Страница 
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Све је раширеније схватање да је најзначајнији менаџерски посао проналажење 

адекватних лјуди, њихово мотивисање и омогућавање да обавлјају посао на властити 

начин. 
 

3. Управлјање лјудским ресурсима представлја нову пословну дисциплину која 

подстиче хуманији однос према запосленима у процесу рада. Запослени, умјесто 

објекта, постаје субјекат управлјачког процеса. Запослени учествују у креирању 

визије, изради стратегије и формулацији цилјева организације. Умјесто 

традиционалних хијерархијских структура, све више  
 

су присутне хоризонталне „меке“ структуре. Подстиче се тимски рад, повјерење 

и форсирају хуманистичке вриједности.  
Као посебна пословна функција, менаџмент лјудских ресурса обједињује послове и 

задатке везано за лјуде, њихово регрутовање, избор, образовање и друге активности 

којима се осигурава развој запослених. 
 

4. Менаџмент лјудских ресурса, као специфична филозофија и приступ 

менаџменту, лјуде види као најзначајнији ресурс и потенцијал и клјучну 

конкурентску предност. Према овој филозофији, у фокус се ставлјају „меки“ 

елементи управлјања, при чему лјуди заузимају средишње мјесто. 

Остваривањем задоволјства запослених, отвара се пут за постизање 

задоволјства и оданости потрошача, као и за сталне иновације и промјене. 

Према неким ауторима, на првом мјесту нису потрошачи, већ запослени. Да би 

запослени третирали потрошаче, односно купце на одговарајући начин, онда је 

потребно да и они буду на сличан начин третирани од менаџмента организације. 

Исто тако, у предузећу у којем је поволјна организациона клима, израженија је 

креативност лјуди и њихов допринос иновацијама.  
 

 

1.2. Дефинисање менаџмента лјудских ресурса  
 

 

Аутори различито дефинишу „менаџмент лјудских ресурса“. Овај термин се често 

користи у два   
различита значења. Прво значење је само савременији назив за персонални 

менаџмент. Друго значење овог термина везано је за означавање одређеног приступа 

управлјању лјудима. Овај приступ представлја једну другачију филозофију која је у 

савременим организацијама ефектнија од персоналног – традиционалног менаџмента.  
Менаџмент лјудских ресурса може се дефинисати као:  
''Низ међуповезаних активности и задатака менаџмента и организације усмјерених 

на обезбјеђење адекватног броја и структуре запослених, њихов развој, награђивање 

и мотивисање, усклађивање, прилагођавање и пружање подршке запосленим у 

остваривању актуелних, развојних и стратегијских цилјева организације'' 

(Бахтијаревић Шибер, 1999.)  
''Управлјачку активност која подразумијева обезбјеђивање, развој, одржавање, 

прилагођавање, усмјеравање и коришћење лјудских потенцијала у складу са 



цилјевима организације, уз истовремено респектовање индивидуалних потреба и 

цилјева запослених.''  
''Теоријско-научна дисциплина, која управлјачке мјере и активности којима се 

обезбјеђују, развијају, усмјеравају, прилагођавају и унапређују знања, вјештине, 

способности и други 
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потенцијали запослених, ради њиховог рационалног коришћења и остваривања 

организационих и индивидуалних цилјева.''  
Менаџмент лјудских ресурса уклјучује све управлјачке (менаџмент) одлуке и 

поступке, који директно утичу на лјуде, лјудске ресурсе, који раде за организацију. 

Односи се на праксе и политике које су потребне да би се извршили менаџерски задаци у 

вези са персоналним питањима, а нарочито са запошлјавањем, обуком, процјеном и 

награђивањем запослених у компанији и обезбјеђивањем безбједног, етички 

прихватлјивог и праведног окружења за њих. 
 

 

3.1.3. Цилјеви и задаци менаџмента лјудских ресурса 
 

 

Задатак менаџера је да открије и развије лјудске потенцијале у организацији и 

доведе их у функцију остваривања организационих цилјева.  
Треба имати у виду да лјуди у организацију, поред својих квалификација и 

спремности на рад, уносе и своју личност и да имају властиту перцепцију 

организационог окружења, своја осјећања, желје, амбиције, али и комплексе и 

негативна осјећања и енергију, као што су бијес, мржња, незадоволјство, завист, 

ароганција, што може довести до угрожавања остваривања организационих цилјева. 

Менаџери лјудских ресурса имају задатак да открију негативне силе у организацији, да 

их неутралишу и подстичу креативност и позитивну енергију. 

 

Основу свеукупне активности менаџмента лјудских ресурса, представлјају четири 

основна цилја које менаџери лјудских ресурса треба да постигну: 

 
− Цилјеви који се односе на запослене (1);   
− Цилјеви који се односе на рад (2);   
− Цилјеви који се односе на менаџмент промјена (3);   
− Административни цилјеви (4).  

 

Сви наведени цилјеви могу се свести на цилјеве организације и цилјеве 

запослених. 

 

1) Цилјеви који се односе на запослене 
 

Приоритетни задатак менаџера лјудских ресурса је обезбјеђење одговарајућих 

кадрова у складу са потребама организације и њеним цилјевима.  
У том смислу, потребно је креирати организациону структуру, урадити типове 

уговора на основу којих ће бити ангажоване различите групе запослених, односно 

сполјних сарадника, избор и развој кадрова који треба да реализују своју улогу, то јест 

да су способни да пруже своје услуге организацији када се то од њих очекује. Како би се 

постигла конкурентност на тржишту, потребно је запошлјавати и задржавати 

најкомпетентнију радну снагу. Због тога треба груписати радне задатке тако да задрже 



ниво способности запосленог, али и отпуштати оне који не могу да задоволје захтјеве 

организације. 
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2) Цилјеви који се односе на рад 
 

Како би се постигли што болји радни резултати, менаџери лјудских ресурса треба 

да чине напоре на јачању мотивације запослених и њихове посвећености послу. Из тог 

разлога, потребно је реализовати програме обуке и развоја, као и награђивање у складу 

са резултатима, чиме треба да се допринесе залагању запослених у складу са цилјевима 

организације. Ако менаџери лјудских ресурса процијене да су индивидуално понашање 

или стандарди рада незадоволјавајући, они треба да дисциплинују запослене на 

ефективан и адекватан начин. Ако је продуктивност неких од запослених пала услјед 

болести или личних проблема, социјални радници могу пружити конструктивну помоћ 

тим особама и тиме допринијети задржавању високих радних стандарда. Не треба 

занемарити ни иницијативе запослених које могу бити средство за подизање нивоа 

посвећености и уклјучивања запослених у развој нових идеја. 
 

 

3) Цилјеви који се односе на менаџмент промјена 
 

У већини организација, промјене не настају само као послједица утицаја екстерних 

фактора, већ из сталне потребе за иновацијом. Промјене се манифестују у различитим 

облицима. Оне су некад структуралне природе и захтијевају увођење нових активности 

или особа, док су оне некад културолошке, као што су потреба за промјеном ставова, 

филозофије или усталјених организационих норми. Из тог разлога, значајно је да 

организација ангажује лјуде који посједују лидерске способности и способност 

покретања процеса промјена. Од великог значаја је правовремено и ефективно 

уклјучивање запослених, јер ће они подржавати активности и одлуке у чијем креирању 

су учествовали. 
 

4) Административни цилјеви 
 

Иако су административни цилјеви подједнако важни као и претходно набројани 

цилјеви, они се не односе првенствено на постизање конкурентске предности. Они су 

административни усредсређени на постизање осталих цилјева. За успјех организације, 

од велике је важности да се воде евиденције о запосленима, њиховим радним успјесима, 

резултатима обуке, присуствовањима, роковима и условима запослења и сл. Потребно је 

ускладити порезе и доприносе, боловања и породилјска одсуства, пратити здравствени 

систем и систем заштите на раду, као и склапање уговора са новим радницима. Исто 

тако, за усклађивање са законским регулативама везано за минимални лични доходак и 

радно вријеме, неопходне су прецизне и ажурне евиденције.  
Цилјеве можемо груписати и на економске (1) и социјалне цилјеве (2). 

 
1) Економски цилјеви 

 
Најзначајнији економски цилј предузећа или установе је остваривање 

максималног поврата на уложене инвестиције. С обзиром на то да је улагање у лјуде 

инвестиција, организација ће остварити највећи поврат на уложена средства ефикасном 

употребом и развијањем лјудских потенцијала. То подразумијева ангажовање 

оптималног броја извршилаца, у право вријеме, на правом мјесту и на прави начин. 

У савременим условима пословања, приоритетни економски задаци менаџмента 

лјудских  
ресурса су слједећи: Страница 
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− поболјшање продуктивности;   
− стварање и одржавање компетитивности;   
− обезбјеђивање конкурентности организације;   
− одржавање флексибилности, тј. прилагођавања укупних способности 

организације стално новим захтјевима окружења.  

 

2) Социјални цилјеви  
 

Иако је стварање профита приоритетни цилј профитних организација, савремене 

организације морају водити рачуна о социјалној одговорности, која се манифестује кроз 

остваривање низа социјалних цилјева: 

 

− задоволјавање потреба запослених;   
− поболјшање социо-економског положаја појединаца;   
− обезбјеђење прихватлјивих радних услова и квалитета радног живота;   
− развој и одржавање индивидуалних потенцијала запослених;   
− обезбјеђење поволјне радне климе и међулјудских односа који подстичу 

лични ангажман и развој; и   
− одржавање здравлја запослених.  

 

Задоволјавање индивидуалних и социјалних потреба запослених доприноси 

остваривању организационих цилјева. Приступ лјудских ресурса заснива се на овој 

претпоставци о узајамној условлјености задоволјавања потреба и цилјева 

организације и појединца. Према томе, остваривање социјалних цилјева је у функцији 

остваривања економских (пословних) цилјева организације, због чега се социјални и 

економски аспекти допуњавају.  
Наведене цилјеве није могуће постићи ако су административне кадровске 

(персоналне) функције статичне. Задаци менаџмента лјудских ресурса нису изоловани, 

нити статични, већ захтијевају стално промишлјање са позиције цилјева и 

повезивање у сврсисходне мјерлјиве активности. 

 

 

3.1.4. Начин управлјања лјудским ресурсима 
 

 
Зависно од стила вођства и положаја запослених у организацији, процеси управлјања 

лјудским ресурсима међусобно се разликују. Како ће се управлјати лјудским ресурсима, 

зависи од односа менаџера према запосленима и од улоге запослених у имплементацији 

организацијских цилјева, као и од тога да ли се запослени третирају као објекти или 

субјекти управлјачког процеса. Стил управлјања зависи и од тога како су осмишлјене 

стратегије, као и мјере награђивања и мотивације. 
 

Концепт управлјања лјудским ресурсима може се посматрати као филозофија која 

даје одговор на питање: како третирати запослене ради најефикаснијег остваривања 



цилјева 
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организације. Највише се спомињу двије верзије управлјања лјудским ресурсима, које 

се међу собом знатно разликују; тврдо и меко управлјање лјудским ресурсима. 

 
 
3.1.4.1. Тврдо управлјање лјудским ресурсима 
 
 

Тврдо управлјање лјудским ресурсима подразумијева пословно оријентисану 

филозофија која је фокусирана на такав облик управлјања лјудима који ће 

обезбиједити додатну вриједност за организацију. На лјуде се не гледа као и на друге 

организационе ресурсе, од којих се повраћај може остварити инвестирањем. Запослени 

у организацији се третирају као лјудски капитал у који се улаже ради остварења 

организацијских цилјева („радник је роба широке потрошње”). То је ”рационалан 

начин” или приступ лјудским ресурсима као било ком другом економском фактору, у 

којем менаџери користе запослене да би остварили конкурентску предност организације. 

Тврдо управлјање лјудским ресурсима изједначава лјудске ресурсе са материјалним 

и другим ресурсима организације. Ослања се на аспекте управлјања: 

 
- Квантитативни   
- Калкулативни   
- Послово-стратешки.  

 

 

3.1.4.2. Меко управлјање лјудских ресурсима  
 
 

Меки модел управлјања лјудским ресурсима своје коријене налази школи 

лјудских односа. Оно се ослања на аспекте управлјања:  
- Комуникација   
- Мотивација   
- Вођство.  

 

Запослени се не гледају као објекти, већ субјекти управлјачког процеса. Кроз 

уклјучивање запослених у одлучивање, комуникацију, као и коришћењем других 

метода које имају за цилј развој организације високог везања запослених за организацију 

и придобијања њиховог повјерења. Фокус је на усклађивању интереса менаџера и 

запослених и увјерењу да се они поклапају. У оваквим организацијама запослени дијеле 

организационе цилјеве и функционишу као један тим.  
За разлику од „тврдог“ управлјања лјудским ресурсима, „меко“ управлјање 

лјудским ресурсима подразумијева одговоран приступ, код којег се лјуди посматрају 

као најзначајнији ресурс организације и извор конкурентске предности. Улагање у 

лјуде даје највећи поврат инвестиција. Запослени се уклјучују у одлучивање, 

комуникацију и друге активности које имају за цилј развој организације.  
Меки приступ заснива се на повјерењу, међусобном поштовању, одговорном 

односу  
према својим радним обавезама, учешћу запослених у управлјању, добрим и коректним 

односима између менаџера 
запослених и сл. Развија се свијест да 
интереси 

запослених 
и 
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менаџера не морају бити супротставлјени. Охрабрује се тимски рад, размјена идеја, 

ставова и сугестија. Запослени су усмјерени су на остваривање цилјева организације 

(„тежња да сви дјелују као један тим“).  
Треба напоменути да велики број менаџера, иако реторички заговарају „меки“ 

приступ, у пракси примјењују концепт „тврдог“ приступа и интересе запослених често 

подређују интересима организације. У пракси није увијек лако уочити разлику између 

тврдог и меког управлјања. Меко управлјање треба да је у интересу и организације и 

запослених. 

 

 

3.1.5. Управлјање лјудским ресурсима и управлјање кадровима 
 

 

Систему управлјања лјудским ресурсима претходио је концепт управлјања 

кадровима (персоналом), односно концепту персоналног менаџмента или персоналне 

администрације. Кадровске, односно персоналне службе доживлјаване су као фактор 

трошкова и прве су долазиле у ризик укидања и редукције броја запослених у кризним 

периодима. Термин „персонал“ је неадекватан за означавање значаја и потенцијала 

лјуди у организацији. Он имплицира стару организациону праксу која је усмјерена на 

структуру и углавном има административни карактер, и на тај начин је „замрзавано“ 

постојеће стање у организациону структуру.  
Концепт менаџмента лјудских ресурса појавио се у осамдесетим годинама. На 

промјене концепата утицале су промјене у окружењу, првенствено развој науке и 

технологије, заоштравање конкуренције на тржишту, као и све већи захтјеви 

потрошача. У питању је суштинска промјена у приступу лјудском фактору у 

остваривању успјешности организације. У поређењу са персоналном функцијом, ради 

се о новом садржају и начину дјеловања. 

Умјесто фокусирања на проблеме међулјудских односа, радног морала, 

незадоволјства и сл., фокус се усмјерава на на подизање опште организацијске 

способности и успјешности, остваривању конкурентске предности и прилагођавању 

промјенама у окружењу.  
У односу на кадровску функцију, менаџмент лјудских ресурса доноси знатне 

промјене: 

 

− Пракса планирања запошлјавања помјерила се са техничког фокуса и 

предвиђања рада на успоставлјање везе између планирања лјудских 

ресурса, шире организационе стратегије и пословног планирања организације.   
− Посао преговарања и администрирања колективних уговора проширује се на 

„управлјање запосленима“, гдје важну улогу има уклјучивање и учешће 

запослених у доношењу одлука везано за рад.   
− Ранији интерес за радни морал и задоволјство појединаца, замјењује шири 

интерес који се означава појмовима „организациона клима“ и „организациона 

култура“.   



− Идеју о селекцији, обуци, процјени успјешности и компензацијама које су везане 

исклјучиво за појединца, замјењује идеја увјерење да је успјешан тимски рад од 

великог значаја за постизање успјешности.  
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− Основни интерес кадровске функције, смањење трошкова, апсентизма и 

флуктуације запослених, замјењује стајалиште да управлјање лјудским 

ресурсима може дати значајан допринос укупној организационој успјешности.   
− Умјесто уског фокусирања на обуку и увјежбавање вјештина појединца, интерес 

се фокусира на развијање дугорочних потенцијала запослених у пуном обиму.  

 
Из наведеног, јасно је да се ради о новој филозофији која има много шири, 

дугорочнији пословно оријентисан приступ, који је интегрисан у организацију и 

менаџмент и ослања се на  
четири клјучна упоришта: 

 

1) Начин управлјања лјудским ресурсима произилази из организационе 

стратегије, односно, болје је интерно и екстерно интегрисан, јер сва филозофија 

и приступ произилазе из пословног плана.  

2) Цилј новог приступа је развијање оданости и привржености запослениих, а не 

њихово подвргавање.   
3) Приступ селекцији, процјени успјешности, образовању, награђивању и 

комуницирању је системски. Нагласак са колективних облика усклађивања се 

помјера на индивидуални.   
4) Умјесто персоналног менаџмента и индустријских односа, који функцију 

лјудских ресурса додјелјује персоналним стручњацима, менаџмент лјудских 

ресурса је у надлежности линијских менаџера, чиме се јача пословна и 

организацијска интеграција.  

 
Као развојна функција, менаџмент лјудских ресурса стално добија на значају, јер је 

усмјерена на стручњаке који посједују знања и способности да дају мјерлјив допринос 

у рјешавању постојећих и развојних организационих проблема. Да би се ово остварило, 

потребан је предузетнички и проактивни приступ.  
Може се заклјучити да кадровска (персонална) функција није била интегрисана у 

цјелокупно пословање организације нити проблеме продуктивности, ефикасности, 

конкурентности, раста и развоја организације. Ова функција је била изолована која се 

исклјучиво фокусирала на лјуде и њихове проблеме изван пословних и развојних 

проблема организације. Супротно оваквом приступу, менаџмент лјудских ресурса не 

представлја активност која је сама себи сврха, већ је оријентисан на реализацију 

стратегије, рјешавању пословних проблема, квалитет производ и услуга, клијентима и 

потрошачима, успјешности организације и њеном развоју. 
 

 

3.1.6. Однос стратешког и менаџмента лјудских ресурса 
 

 

Менаџмент лјудских ресурса у новије вријеме све више добија атрибут стратешки. 

Стратешки менаџмент лјудских ресурса означава нови приступ улози лјудских ресурса 



у стратешком менаџменту. Он не подразумијева само дугорочно планирање лјудских 

ресурса, које је углавном стратешко, и креирање функционалне стратегије лјудских 

ресурса у контексту свеобухватног процеса формулисања организационе стратегије, већ 

сасвим нову стратешку  
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димензију и приступ улози лјудских ресурса у стратешком менаџменту. Сам појам 

„стратешки“ говори о значају који се придаје лјудима у формулацији и примјени 

пословне стратегије, стратешких цилјева и успјешности организације у промјенлјивом 

пословном окружењу.  
Термин стратешки указује на посебну важност која се даје лјудима у обликовању и 

имплементацији пословних стратегија, остваривању стратешких цилјева и генералне 

успјешности ор-ганизација у савременим условима пословања. Стратешки аспекти 

организације заснивају се на ставу Алфреда Цхандлера, према којем „структура увијек 

прати стратегију“ без обзира каква стратегија била. Иако данас има другачијих ставова, 

према којима постоји међуусловлјеност стратегије и структуре, односно да, са једне 

стране структура прати стратегију, а са друге стратегија прати структуру, Цхандлер-ово 

стајалиште је још увијек прихваћено као главни стуб разумијевања пословних 

организација.  
О стратешкој улози менаџмента лјудских ресурса говори сама чињеница да су 

запослени и њихови потенцијали најзначајнији ресурс организације, због чега треба 

стално улагати у њихов развој. Обезбјеђивање запослених са одговарајућим 

способностима и вјештинама за организацију има стратешки значај. Исто тако, 

квалитетни лјудски ресурси су извор конкурентности. Појам стратешки се у литератури 

користи се у најмање три значења: 

 

1) Прво значење се веже уз промијењени обухват и садржај праксе менаџмента 

лјудских ресурса који све запослене посматра као значајан извор организацијске 

успјешности.   
2) Друго значење се односи на менаџерски ниво. Разликују се три менаџерска 

нивоа:   
− стратешки ниво: усмјерен на поставлјање дугорочних цилјева 

пословања, утврђивање стратегије, формулисање политике и сл.;   
− менаџерски ниво: оријентисан на процесе којима компанија осигурава и 

алоцира средства, развија и координира активности за постизање 

стратешких цилјева;   
− оперативни ниво: усмјерен на текуће активности и свакодневни 

менаџмент   
организације у провођењу конкретних задатака.  

Може се заклј учити да појам стратегија и стратешко означава да је „тежиште 

на оним одлукама које клјучно и дугорочно дјелују на понашање предузећа или 

установе“, стога морају бити од непосредног интереса за топ менаџмент 

организације.  
3) Трећа употреба, која је и најчешћа, и значење термина стратешки односи се на 

истицање двосмјерне, суштинске повезаности између менаџмента лјудских 

ресурса и пословне стратегије предузећа.  

 

Послједња два тумачења менаџмента лјудских ресурса дају његове битне 

одреднице. То подразумијева да менаџмент лјудских ресурса уклјучује одлуке које 

имају клјучне и дугорочне ефекте за пословно понашање и успјешност предузећа, које 

треба да се заснива на остваривању стратешких цилјева. Из двосмјерне повезаности 

менаџмента лјудских ресурса и стратегије предузећа произилази, са једне стране 



клјучна улога лјудских ресурса у провођењу пословне стратегије, а са друге утицај 

пословне стратегије на стратегију програма управлјања лјудским ресурсима.  
Неки аутори истичу да компаније имају двије врсте стратегија које морају бити 

уско повезане  
и усклађене, екстерну и интерну: 
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− Екстерна (вањска) стратегија је изабрани начин натјецања, односно 

конкурисања на тржишту.  

− Интерна (унутрашња) стратегија односи се на то како развијати, ангажовати, 

усмјеравати, мотивисати и контролисати унутрашње ресурсе.  

 
Ове двије врсте организационих стратегија су међусобно повезане и једна другој 

пружају цилјеве и ограничења. Избор и имплементацију конкурентске екстерне 

стратегије ограничен је квалитетом лјуди, њиховим вјештинама, способностима и 

знањима. Програми континуираног развоја, мотивације и награђивања у директној су 

функцији успјешног спровођења стратегије. Пракса лјудских ресурса постаје примарни 

менаџерски алат у примјени стратегије и управлјању промјенама.  
Може се заклјучити да концепт стратешког менаџмента лјудских ресурса повезује 

пословну стратегију са планирањем, развојем и управлјањем лјудским ресурсима. 

 

3.2. Активности у области управлјања лјудским ресурсима 

 

Данас је управлјање лјудским ресурсима једна од најважнијих пословних функција 

у организацији и обухвата већи број активности, од планирања потреба за лјудским 

ресурсима, регрутовања и селекције потенцијалних кандидата на упражњена радна 

мјеста, заснивање радног односа са одабраним кандидатима, обука и развој лјудских 

ресурса, награђивања и сл. Кроз активности развоја и награђивање лјудских ресурса, 

треба да се обезбјеђује мотивација запослених у сврху ефикаснијег остваривања 

организационих цилјева.  
Постоји више груписања активности лјудских ресурса. Активности менаџмента 

лјудских ресурса могу се свести на: 

 
1) запошлјавање,   
2) развој лјудских ресурса, и   
3) заштита запослених.  

 

Група активности запошлјавања обухвата анализу посла, планирање лјудских 

ресурса, регрутовање и селекцију. Развој лјудских ресурса обухвата оцјењивање радне 

успјешности, обуку, усавршавање, награђивање и управлјање каријером. Заштита 

запослених је везана за безбједност и заштиту на раду, колективно преговарање и 

уређивање односа запослених и послодаваца. 

Једна група аутора активности лјудских ресурса групишу у слједеће области:  
• запошлјавање;   
• развој запослених;   
• награђивање и мотивисање запослених;   
• социјално партнерство;   
• здравлје и безбједност на раду.  
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Област социјалног партнерства обухвата колективно преговарање, уређивање 

односа послодаваца и запослених и рјешавање колективних радних спорова. 

Већи број аутора активности менаџмента лјудских ресурса своди на десетак 

клјучних активности: 

 
1) анализа посла;   
2) планирање лјудских ресурса;   
3) регрутовање лјудских ресурса;   
4) селекција лјудских ресурса;   
5) социјализација и оријентација запослених;   
6) обука, образовање и развој запослених;   
7) оцјењивање перформанси запослених;   
8) награђивање и мотивисање запослених;   
9) здравлје и безбједност запослених;   
10) управлјање каријером, деградација и отпуштање запослених.  

 

 

1) Анализа посла 

 

Анализа посла се спомиње још у 18. вијеку, под утицајем Тејлорове школе научног 

управлјања, када су почела прва систематска истраживања организације рада и 

продуктивности. Она је касније доживлјавала методолошки развој, и углавном је 

везивана за законску регулативу у области грађанских права и слобода и заштиту од 

дискриминације у САД. Данас је она услов за квалитетно управлјање лјудским 

ресурсима.  
Добра анализа посла је услов квалитетног менаџмента лјудских потенцијала. Како 

би се ефикасно рјешавали проблеми и задаци везано за лјуде, усклађивале могућности 

запослених и захтјеви посла, као и задоволјавале индивидуалне и организацијске 

потребе, неопходно је добро познавати карактеристике послова, обавезе и одговорности, 

као и услове рада. Исто тако, потребно је познавати захтјеве који се поставлјају пред 

запослене како би се посао успјешно обавио. Анализа посла представлја системски алат 

за прикуплјање, обраду и анализу информација добијање и анализу информација о 

садржају посла. 

Анализа посла се најчешће дефинише као процес прикуплјања и евалуације свих 

релевантних информација које се односе на посао: садржај и природа посла, потребна 

знања, способности, вјештине и други захтјеви за обавлјање посла.  
Анализа посла се односи само на посао али не и на проучавање извршилаца посла. 

Она треба да одговоре на три клјучна питања:  
1. Шта, како и зашто се ради (радни задаци, обавезе, одговорности)?   
2. У каквом контексту се ради (у којим се организацијским, социјалним и физичким 

условима обавлјају радни задаци)?   
3. Који су захтјеви посла (неопходна знања, вјештине и способности за успјешно 



обавлјање посла)?   
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Анализом посла добијају се двије групе информација:  
1) Садржај и карактеристике неког посла и начини његовог обавлјања,   
2) Вјештине, знања и способности извршиоца које су неопходне за успјешно 

обавлјање одређеног посла.  

 
Прва група информација, везана је за радно мјесто, назив, опис посла, дужности, 

одговорности и сл. Друга група информација везана је за извршиоце, њихову стручну 

спрему, радно искуство, посједовање одређених компетенција значајних за посао који 

треба да обавлјају.  
Анализа посла има за сврху стандардизацију обавлјања одређених послова чиме 

се избјегавају произволјности у њиховом обавлјању од стране извршилаца посла. 

 
Примјер:  
О послједицама недостатка стандардизације посла говори, у психологији познат, 

експеримент који је обавлјен 1923. године, који је за предмет истраживања имао 

анализу посла секретарице. Секретарице су биле подијелјене у двије групе. Једна група 

секретарица је по сјећању наводила све задатке које обавлјају у свом послу. На тај 

начин, побројале су укупно 166 задатака. Друга група секретарица имала је задатак да у 

току једне радне седмице систематски билјеже све задатке које су обавиле. На тај 

начин, евидентиран је 871 радни задатак. 

 

Резултати експеримента говоре о индивидуалном утицају на обавлјање само једног 

посла. Исто тако, ови резултати говоре о потреби анализе и дизајнирања посла. 

Ако желимо да ускладимо захтјеве посла и индивидуалне могућности, као и 

организацијске и индивидуалне потребе, неопходно је да утврдимо перформансе сваког 

посла посебно, обавезе и одговорности запосленог на одређеном радном мјесту, и 

психофизичке особине неопходне за успјешно обавлјање посла. До информација о 

послу долазимо поступком анализе посла. С обзиром на то да се на анализи посла 

заснивају управлјачке активности, менаџери се морају континуирано бавити овом 

активношћу. Анализа посла је процес којим се системски истражује садржај, 

контекст и захтјеви послова у оквиру организације у цилју обезбјеђења релевантних 

информација за успјешно обавлјање низа задатака, или једноставније речено 

добијање информација о послу.  
У условима савременог пословања и потребе сталног прилагођавања новим 

захтјевима окружења, неопходно је стално прилагођавање послова у организацији 

новим условима пословања. То подразумијева прилагођавање потенцијала запослених 

и развијање њихових знања, вјештина и способности.  
Анализа посла треба да покаже шта је потребно мијењати и прилагођавати и у којој 

мјери. Ефекти анализе посла су слједећи: 

 
- утврђен број извршилаца за свако радно мјесто;   
- утврђени услови за обавлјање посла;   



- дефинисане релативне вриједности посла (да би се обезбиједила праведност у награђивању);  
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- дефинисан однос надређености и подређености;   
- дефинисани општи принципи и планови рада;   
- утврђени технички и други услови рада.  

 
1. Важност анализе посла  

 

Анализа посла представлја темелјну претпоставку за обавлјање већине задатака 

и функција управлјања лјудским ресурсима у компанији, али и великог броја других 

менаџерских функција као што су организовање, контрола и сл. Квалитетна анализа 

посла захтијева значајне ресурсе. Она обухвата готово све послове у једном предузећу 

/устанви.  
Анализу посла често називају основом свега што кадровска служба ради, што 

указује на важност ове дјелатности за менаџере лјудских ресурса. То говори да су за 

готово сваки програм лјудских ресурса потребне информације добијене из анализе 

посла, било да се ради о преобликовању посла (1), планирању лјудских ресурса (2), 

селекцији (3), обуци (4), процјени радне успјешности (5), планирању каријере (6), 

процјени посла (7). 
 

1) Преобликовање посла 

 

Организација преобликује посао да би га направила ефикаснијим. Преобликовање 

посла има за цилј повећање квалитета радног искуства запослених и 

продуктивности. Да би се то постигло, посао треба учинити што занимлјивијим 

и изазовнијим. Када је у питању појединачни посао, преобликовање посла се 

постиже радним модулима, ротацијом посла, проширењем посла, обогаћењем 

посла. Преобликовање групног посла се постиже интегрисањем радних тимова, 

кроз самосталне радне тимове, кругове квалитета.  
За преобликовање посла потребно је посједовати деталјне информације о 

постојећим пословима. Преобликовање посла слично је анализи посла који још 

не постоји. 
 

2) Планирање лјудских ресурса 

 

Окружење организације је динамично, што има велики утицај на број и 

структуру лјуди који су потребни, али и који ће бити потребни организацији. 

Организација треба да се прилагоди захтјевима окружења и промјенама које оно 

доноси. Због тога је потребно планирати потребе за лјудима. Процес планирања 

захтијева прецизне информације о неопходним вјештинама за разне послове, како 

би се са сигурношћу утврдио оптималан број појединаца потребних организацији 

у складу са стратешким планом. 

 

3) Селекција  

 

Селекција лјудских ресурса представлја активност помоћу које треба да буду 



препознати најкомпетентнији потенцијални кандидати за посао. Да би се то 

успјешно утврдило, потребно је прије свега одредити задатке које ће извршавати 

запослена особа, као и знања, вјештине и способности које особа треба да 

посједује како би успјешно извршавала предвиђене задатке. Ове информације 

се прикуплјају анализом посла.  
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4) Обука  

 

Може се рећи да готово сваки запослени треба неки вид обуке везано за свој 

посао. Врсте обуке међусобно се разликују према структури, обиму, намјени и 

сл. У свим видовима обуке, потребан је тренер који ће препознати захтјеве и 

компоненте посла како би она била што ефикаснија и запослени што болје 

припремио за обавлјање посла.  

 

5) Процјена успјешности  

 

Како би се утврдило колико ефективно и ефикасно запослени обавлјају свој 

посао, менаџмент организације треба да прикуплја информације о успјешности 

обавлјања посла, и да награди успјешне извршиоце, поболјша рад 

неуспјешних, као и да казни оне који лоше раде и писмено образложе своју 

одлуку. Ако је анализа посла квалитетно урађена, организација ће лакше 

препознати неуспјешне резултате.  
 

6) Планирање каријере  

 

Планирање каријере представлја процес који у себе уклјучује усклађивање 

карактеристика појединца, његових вјештина, знања и способности са његовим 

амбицијама и шансама које се пружају у организацији. Да би се то остварило, 

особе задужене за планирање треба да су упознате са захтјевима послова и 

упореде их са компетенцијама потенцијалних кандидата за овај посао и да 

појединце усмјере према оним пословима у којима ће бити успјешни и који ће 

им представлјати задоволјство.  

 

7) Процјени посла  

 

Организација треба да има процјену новчане вриједности сваког посла у оквиру 

организације да би се урадиле праведне платне структуре. У случају да запослени 

има осјећај да његов посао није адекватно плаћен, код њега се може јавлјати 

незадоволјство, неће бити мотивисан за напредовање и може се одлучити на 

давање отказа. Како би се праведно одредила новчана вриједност посла, 

потребно је посједовати тачне информације о различитим пословима. 

 

2. Процес анализе посла 

 

Процес анализе посла се проводи у цилју припремања или кориговања описа и 

спецификације посла.  
Анализа посла има слједеће фазе: 

 

-  одређивање сврхе и употребе анализе посла (1);  

- анализа организације (2);  
- одређивање послова који ће се анализирати (3);  
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- прикуплјање података (4);   
- израда описа посла (5);   
- израда спецификације, односно захтјева посла (6);   
- евалуација процеса анализе посла (7).  

 
 

1) одређивање сврхе и употребе анализе посла; 

 

Одређивање сврхе и начина употребе анализе је значајно јер од тога зависи који 

ће се приступ и метода одабрати и разрадити, као и које ће се информације 

прикуплјати. Важно је да се обухвате информације о свим значајнијим аспектима посла 

и њиховим извршиоцима. 
 

2) анализа организације; 

 

Прије анализе посла потребно је урадити истраживање и анализу организације, њене 

позиције и уклапање сваког посла у организациону структуру организације. Услов за то 

је деталјна анализа организационих процеса, процедура и приручника. 
 

− одређивање послова који ће се анализирати;  
 

На почетку процеса анализе посла потребно је идентификовати послове који су 

предмет анализе, односно узорак послова који су клјучни за организациону успјешност. 

У оквиру ове анализе потребно је извршити преглед постојеће документације. Исто 

тако, треба одредити који ће запослени учествовати у анализи посла, те методе за 

анализу. 
 

− прикуплјање података;  
 

Потребно је донијети одлуку на који начин ће се прикуплјати подаци о послу, 

којом методом или ће се развити посебна процедура за властите потребе. Препоручује 

се комбиновање више метода. 
 

5) израда описа посла; 

 

Резултат анализе посла су два клјучна документа: 

 

− опис посла, и   
− захтјеви (спецификација) посла.  

 

У опис посла спадају идентификацијски подаци, организацијски односи, веза са 

другим пословима, кратак опис посла (сажетак), дужности на послу, одговорност и 

одлучивање, средства и материјали, услови рада (контекст) и стандарди успјешности.  
Спецификација посла је писани документ о неопходним особинама извршиоца 

посла, као што су образовање, вјештине, способности и друга својства (искуства, црте 

личности и сл.). Ту спадају образовање и квалификација, искуство, обучавање и 

специфична знања, менталне и друге способности, физички напори и вјештине, црте 



личности, остали захтјеви. 
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3. Методе анализе посла 

 

Постоји већи број метода за анализу послова. Може се рећи да не постоји најболја 

метода и да избор методе зависи од карактеристика посла који се истражује. Постоји 

више класификација метода за анализу посла. Већи број аутора, ове методе дијели у 

двије групе: 

 
- опште, и   
- специфичне (посебне).  

 

У опште методе спадају: 

 

- метода непосредног опажања;   
- метода интервјуа;   
- метода упитника.  

 

У специфичне методе спадају: 

 

- упитник за анализу позиција;   
- упитник за анализу менаџерских позиција;   
- метода критичних случајева.  

 
 
 
3.1. Опште методе анализе посла  
 

 

Најзначајније опште методе су метода непосредног опажања (1), интервјуа (2) и 

упитника   
(3): 
 

1) Метода непосредног опажања (опсервације) 
 

Метода непосредног опажања омогућава обученим аналитичарима да добију из 

прве руке знања и информација о послу који ће бити анализиран. Метода непосредног 

опажања погодна је за радна мјеста на којима су понашања на послу: 

 

− видлјива и уклјучују неки степен кретања од стране извршиоца;   
− радни задаци су кратког трајања, дозволјавајући да се многе опсервације обаве у 

кратком временском року или да се значајан дио посла може посматрати у 

кратком времену;   
− радна мјеста на којима аналитичар посла може посматрањем да добије 

информације о послу.  

 
Метода непосредног опажања подразумијева активно учешће обученог посматрача 

који посматра извршиоца посла и билјежи битне информације које описују посао. 

Посматрање може бити 

континуелно или засновано на узорковању. Ова метода има ограничене ефекте, 
првенствено из 
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разлога што многи послови немају комплетне радне циклусе. Ефикаснија је код анализе 

послова који се понавлјају, као и у комбинацији са другим пословима. 

Посматрач треба да добије слједеће информације:  
- шта се ради (који су задаци, послови и процес рада);   
- како шта ради;   
- колико времена је потребно за обавлјање посла;   
- која опрема и материјали се користе при раду;   
- какво је радно окружење.  

 

Опсервација може бити континуална или базирана на узорковању. Узорковање рада 

уз дневник рада спадају у помоћне методе које се користе уз методу непосредног 

посматрања:  
Код узорковања рада пажња се не усмјерава на сваки деталј и све активности 

унутар радног циклуса. Кроз статистичко узорковање одређених задатака и дужности, 

аналитичар посла може да одреди типичан садржај радног дана. Тиме се избјегава 

гублјење времена. Узорковање је корисно у случају анализе једноставнијих послова. 

Узорковања рада, као један од типова непосредног опажања, прикладно је за опсервацију 

рутинских послова и оних послова који се понавлјају. Узорковање не захтијева 

усмјеравање пажње на сваки деталј активности у оквиру цијелог радног циклуса. У 

овом случају, може се извршити опсервација једног типичног радног дана, 

статистичким узорковањем одређених активности прије него што се уради путем 

континуиране опсервације и тајмирања свих активности.  
Дневник рада подразумијева да запослени води дневник о свом послу, да би га 

аналитичар могао користити. Од посматрача, често се очекује да води да попуни 

типски образац, који ће помоћи да пажњу усмјере на важније сегменте посла који се 

посматра. За посматрача посебно је важно да буде објективан. Од извршилаца се 

захтијева да воде дневник рада тако што „посматрају” колико често извршавају своје 

задатке, начин на који то раде и вријеме потребно за то извршење. Непосредно 

посматрање треба да врши посматрач који је прошао одговарајућу обуку која између 

осталог, подразумијева и објективност. 
 
 

Предности метода непосредног опажања 
 

Директним посматрањем, обучени аналитичари могу да добију из прве руке знања 

и информације о послу који се анализира. Коришћење других метода, као што су 

разговор или упитник, аналитичару дозволјава да само индиректно добије потребне 

информације. Друге методе могу бити извор грешака (пропуста или претјеривања) које 

су направлјене пропустима инетрвјуисте или због неодговарајућих ставки у упитнику. 

Коришћењем директног посматрања ови извори грешака се елиминишу.  
Непосредно опажање омогућава аналитичарима посла да виде (и у неким 

случајевима стекну искуства) радно окружење, алате и опреме, међусобне односе са 

другим радницима, као и сложеност посла.  
Опсервација је кориснија код послова који се понавлјају. Ова метода се често 

користи уз друге методе анализе посла. 
 

Недостаци метода непосредног опажања Страница 
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Један од проблема коришћења методе директног посматрања је да извршилац, због 

присуства посматрача, радник може да промијени своје нормално понашање. Важно је 

да аналитичар буде ненаметлјив у својим запажањима.  
Овај метод није погодан за послове који уклјучују провођење знатне дужине 

времена или ментални напор. 
 

2) Метода интервјуа 
 

Интервју се често комбинује са другим методама за анализу посла. Метода 

интервјуа често се користи као алтернатива метода опажања, посебно у случајевима 

када опажање није могуће или није функционално.  
За интервју је потребна добра припрема која подразумијева проучавање посла како 

би се поставила одговарајућа питања. При провођењу интервјуа пожелјно је 

консултовати се са менаџером о томе које особе интервјуисати, односно, које особе 

најболје обавлјају посао и који ће тачно одговарати на поставлјена питања. Од 

менаџера који користи методу интервјуа, очекује се да посјети свако изабрано радно 

мјесто и да разговара са извршиоцима послова на тим радним мјестима.  
Треба обезбиједити да интервјуисани разумију свој посао, сврху интервјуа и 

цилјеве програма. Код интервјуисаних треба отклонити страх да ће се интервју 

употријебити против њих. Због тога је потребно нагласити да послједице анализе за 

резултат неће имати повећање норме и стандарда, смањење плате и сл. Предност имају 

структурирани интервјуи, јер се тиме омогућава стандардизација и компарација 

прикуплјених информација. Исто тако, интервју треба верификовати са интервјуисаним. 

Могуће је и скретање са теме од стране интервјуисаних.  
Дешава се, да је због потребе прикуплјања комплетних информација, потребно 

интервјуисати и радника и његовог супервизора. Понекад се, поред индивидуалних, 

користе и групни интервјуи. Групу углавном сачињавају појединци задужени за посао – 

извршиоци и/или супервизори. Групни интервју је скуплји јер захтијева присуство више 

лјуди, а често и неку од особа из одјелјења за лјудске ресурсе. Метода интервјуа је 

погодна за одређене послове које је тешко дефинисати. Интервју има посебан значај 

када је у питању анализа посла. Из тог разлога, потребно је извршити добру припрему 

интервјуа. Прије свега, потребно је познавати особе које се интервјуишу. То су углавном 

успјешни радници или менаџери, који добро познају свој посао.  
Потребно је припремити лица која ће бити интервјуисана и објаснити им разлоге 

интервјуисања. Исто тако, треба припремити и водителје интервјуа. Значајно је да се 

водителји претходно што више информишу о послу који ће се анализирати, као и о 

саговорнику да би могао на адекватан начин структурирати интервју. По обавлјеном 

интервјуу, његова вјеродостојност се потврђује потписом водителја и интервјуисаног лица 

и уносом података о мјесту и времену обавлјеног разговора.  
Управлјачки и уже стручни послови често могу бити компликовани, због чега 

могу захтијевати дуже интервјуе, односно веће трошење времена. У цилју скраћивања 

времена које се троши на интервјуе, често се предлаже да се ова метода комбинује са 

другим методама, као што је упитник. У овом случају, аналитичар може тржити да 

запослени или супервизор објасне информације из упитника. 



За интервјуисање, најчешће се користе стандардни формати интервјуа. Како је већ 

речено, интервјуи могу бити индивидуални и групни. Интервју за анализу посла може 

бити:  
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- структуриран,   
- полуструктуриран, и   
- неструктуриран.  

 

3) Метода упитника 
 

Упитници су једна од најчешће коришћених метода за прикуплјање података о 

послу. Овом методом се помоћу стандардизованог низа питања затвореног типа 

(испитаник бира између понуђених питања) или отвореног типа (испитаник одговара 

на питања према властитом нахођењу), која су дистрибуирана у писаном облику 

одабраним испитаницима, настоје се добити релевантни подаци о послу. Прво се развија 

упитник. На поставлјена питања обично одговарају сви извршиоци посла и њихови 

руководиоци. Упитник се сачињава из добро дефинисаних питања, затвореног и 

отвореног типа, који су значајни за посао. Тиме се за релативно кратко вријеме добије 

велики број података. Анализом резултата упитника могу се уочити разлике у гледању 

на посао. Ако се испостави да су те разлике значајне, често се користи интервју као 

допунска метода. Питања се најчешће односе на слједеће области:  
- послови, дужности и вријеме проведено на њима;   
- услови рада;   
- посебне дужности које се рјеђе обавлјају;   
- опрема и материјали који се користе на послу:   
- знања, вјештине и способности које се користе на послу;   
- извјештаји који су у припреми;   
- потребна обука и образовање;   
- физичке активности и њихове карактеристике:   
- важни екстерни и интерни контакти.  

 

Иако је доживио широку употребу, постоје проблеми везано за упитник за анализи 

радних мјеста. Један од услова је да запослени има одговарајући ниво образовања да би 

био у стању да испуњава тест. Чак се препоручује да упитнике испуњавају само 

обучени аналитичари посла, а не радници или надзорници. Проблем представлја и 

општи или стандардизован формат упитника, што у великој мјери доводи до 

апстрактних описа послова. Из тог разлога, ову методу треба користити у комбинацији 

са другим методама. Истраживање је показало да упитник за анализу радног мјеста мјери 

32 димензије и 12 укупних димензија послова, као што показује табела. 

 

Упитник је лакша и бржа метода од интервјуа. Може се тако сачинити да даје 

податке и за квалитативну и квантитативну анализу посла. Као и друге методе, може 

имати неке предности и недостатке. 
 

Предности 
 

- информације о већем броју послова могу се прикупити јефтиније и у релативно 

кратком временском периоду од великог броја запослених;  

- омогућава се да одговоре дају они који најболје познају посао;   



- могућност поређења информација о послу од различитих испитаника;   
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- могу се открити различите перцепције и доживлјаји истог посла. 
 

Недостаци 
 

- потребно пуно времена за правлјење упитника;   
- потребно знатно вријеме за сређивање упитника;   
- могућност погрешне интерпретације података од стране испитаника или 

аналитичара.   
-   
3.2. Специфичне методе за анализу посла (квантитативне технике) 

 

Специфичне методе су разрађене у сврху анализе послова у предузећима. 

Углавном се ради о стандардизованим упитницима који се могу употријебити у 

предузећима. Често се користе и за анализу занимања. У основне методе за анализе 

послова спадају: (1) Упитник за анализу позиција (2), упитник за анализу менаџерских 

позиција (3) и метода критичних случајева. 
 

1) Упитник за анализу позиција 
 

Појам позиције у терминологији анализе посла и организацији уопште односи се на 

групу задатака и активности које обавлја један запослени.  
Упитник за анализу позиција представлја стандардизовани, специјализовани, веома 

структуриран инструмент за анализу посла који се може употријебити за већину 

послова. Упитник за анализу позиција садржи 194 ставке које су груписане у шест 

дивизија: 

 

- Информација: гдје и како радник добија информације за извршење посла?   
- Ментални процеси: који нивои разумијевања су неопходни на послу?   
- Радни излази: које физичке активности се извршавају?   
- Односи са другима: који односи су неопходни да би се извршио посао?   
- Садржај (контекст) посла: који радни услови и друштвени садржаји (контекст) су 

обухваћени послом?   
- Остало: шта је још релевантно за посао?  

 

Упитник за анализу позиција је у предности над другим упитницима јер омогућава 

деталјнију анализу. Веома је користан за истраживање у пракси. Представлја 

бихевиорално усмјерен инструмент који анализира посао на основу одређених типова 

понашања извршиоца посла класификованих у шире димензије посла.  
Аналитичар посла процјењује ставке упитника за анализу позиција према шест 

мјерила: степен корисности, количина времена, важност за посао, вјероватност 

догађаја, промјенлјивост и посебан код (посебна лјествица са оцјенама које се 

користе код одређене ставке). 
 

2) Упитник за анализу менаџерских позиција 
 

Анализа посла менаџерских позиција је сложен посао. Обухватају сет различитих 

послова који су под снажним утицајем особа које их обавлјају. Прво је потребно 

идентификовати послове које менаџери раде, а онда спецификовати бихевиоралне разлике у 

пословима, зависно од времена ситуацијских промјена и конкретне особе. За одређивање 

радних активности менаџера, 

раније су се углавном користиле класичне методе, као што су дневници, интервјуи, 



посматрање и 
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временски узорак.  
У данашње вријеме све више се употреблјавају стандардизовани упитници помоћу 

којих се анализирају и класификују менаџерске активности или понашања. На тај начин, 

омогућава се поређење у различитим организацијама.  
С обзиром на то да је њихова основна намјена да се креира стандардизовани 

инструмент који омогућује поређење и имплементацију у различитим организацијама 

и позицијама менаџмента, они треба да садрже доволјно карактеристика менаџерског 

посла. 
 

3) Метода критичних случајева 
 

Ова метода је фокусирана је на препознавање критичких активности и облика 

понашања који придоносе обавлјању посла, било успјешном или неуспјешном. У 

фокусу су она понашања која сачињавају основну клјучну разлику између успјешног и 

неуспјешног обавлјања посла.  
Критични захтјеви посла су она понашања која чине клјучну разлику између 

успјешног и неуспјешног обавлјања посла. Критични случајеви су једноставни описи 

које дају познаваоци посла о стварима и активностима које запослени чине посебно 

успјешно или неуспјешно у обавлјању дијелова свога посла. Другачије речено, 

запослени једноставно описују понашања која одређују изразито успјешно или 

неуспјешно обавлјање посла. Цилј ове активности је да се идентификују активности и 

облици понашања неопходни за успјешно обавлјање посла и придоносе високој 

продуктивности. Ова метода се углавном базира на претходним догађањима.  
Метода се састоји у томе да познаваоци посла, најчешће су то непосредни 

менаџери, али се често уклјучују и извршиоци, у одређеном раздоблју прикуплјају, 

идентификују и описују оне облике понашања и радне активности које су у одређеном 

тренутку придонијеле успјешном обавлјању посла или његовом неуспјеху. По правилу, 

темелји се на ранијим догађањима.  
Критичне активности и понашања одређују се на основу два критеријума: 

 

1) активност мора бити доволјно комплетна да омогући заклјучак о успјешности 

посла извршиоца; и   
2) мора бити клјучна, било за посебно добро, било за посебно слабо извршење 

посла.  

 

Код ове методе критични случајеви се могу идентификовати кроз опште методе 

анализе, првенствено кроз интервју са добрим познаваоцима посла. 

 
 
2) Планирање лјудских ресурса 
 

Планирање лјудских ресурса је важна функција менаџмента лјудских ресурса. Оно 

је интегрални дио свеукупних планских активности предузећа/установа. Ова активност 

има клјучни стратешки значај и представлја један од алата имплементације стратегије 

и њеног превођења у конкретне активности обезбјеђења потребних ресурса. 



Представлја процес предвиђања потреба за лјудским ресурсима на основу 

антиципираних промјена у интерном и екстерном окружењу, ради остваривања 

стратешких цилјева. У том процесу организациони цилјеви преводе се у одговарајуће 

цилјеве менаџмента лјудских ресурса. 
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С обзиром на то да активности лјуди постају све сложеније и да лјудски ресурси 

постају најзначајнији чинилац развоја, планирање лјудских ресурса све више добија на 

значају и један је од основних предуслова за пословну ефикасност предузећа. Честе и 

сложене промјене у екстерном окружењу захтијевају од менаџмента лјудских ресурса 

повезивање плана лјудских ресурса са стратешким планирањем. Због тога менаџмент 

организације овај процес сматра једним од најважнијих и најосјетлјивијих дијелова 

стратешког плана.  
Да би се благовремено прилагодило промјенама, данашње друштво све више постаје 

друштво знања. Са дуге стране, на тржишту рада недоволјна је понуда 

специјализованих и образованих који могу одговорити захтјевима радног мјеста што 

компанијама представлја проблем у борби са конкуренцијом. Како би могле да се носе 

са конкуренцијом, компаније морају да предвиђају будуће потребе за лјудима и 

програме њиховог оспособлјавања. Менаџери се при томе суочавају са тешкоћама, 

од којих су најважније: 

 

1) Непредвидивост понашања лјуди и промјена у окружењу;   
2) Несигурност на тржишту рада која се у стратегији није могла предвидјети;   
3) Субјективни разлози у планирању који одступају од објективне стварности;   
4) Релативно брза застарјелост планских одређења;   
5) Недоволјна заинтересованост и мотивисаност у спровођењу планова;   
6) Лоше управлјање пословним процесима;   
7) Тешкоће које долазе из окружења;   
8) Комплексност организације пословног система;   
9) Пословна култура организације и степен отпора промјенама.“  

 

Планирање лјудских ресурса треба да предузећу/установи омогући да: 

 

1) Смањи трошкове кроз предвиђање и усклађивање понуде и тражње за 

лјудским ресурсима, прије него сто вишак или мањак запослених прерасте у 

озбилјан проблем за организацију;   
2) Оптимизира употребу расположивих вјештина и знања;   
3) Унаприједи цјелокупан процес бизнис планирања;   
4) Идентификује расположива специфична знања и вјештине, као и тражњу за 

њима;   
5) Предвиди и анализира ефекте алтернативних политика управлјања лјудским 

ресурсима.  

 

Промјене у окружењу довеле су до промјена у области лјудских ресурса, као што су 

смањење понуде стручњака одређених профила на тржишту рада, смањење броја 

нивоа менаџмента, застаријевање знања, отпор запослених према промјенама и 

премјештањима и сл. Наведене промјене су довеле до потребе систематског планирања 

лјудских ресурса, које је посебно добило на значају од краја 1980-их. Значајну пажњу 

планирању лјудских ресурса посвећују велике корпорације, док мање организације то 



раде у мањем броју.  
Дугорочно планирање лјудских ресурса саставни је дио стратегије пословања и 

стратегије управлјања лјудским ресурсима. Оно је посредна фаза између стратешке 

намјере и практичне 
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акције. Планирање лјудских ресурса подразумијева њихово усклађивање планова са 

дугорочним потребама организације.  
Планирање лјудских ресурса и стратешко планирање су блиско повезани. С једне 

стране, стратешко планирање даје основу за развој функције свих лјудских ресурса. С 

друге стране, лјудски ресурси за планирање играју клјучну улогу у стратешком процесу 

планирања који организација дефинише: 

 

− Шта је наш посао, и шта би требало да буде наш посао?   
− Ко су наши запослени, и демографски и образовно?   
− Која искуства у учењу су неопходна за припрему наших запослених за пружање 

наших услуга и да би организација ефикасно функционисала?  

− Која знања, вјештине и способности су неопходне за особлје за успјешно 

обавлјање посла?  

− Можемо ли да интерно развијамо ова знања, вјештине и способности, или ћемо 

морати да тражимо помоћ сполја?  

 
Стратешко планирање је одређивање организацијске мисије и начина како је 

остварити. Планирање је корак у операционализацији и конкретизацији стратегија. Из 

стратегије и стратешких цилјева изводе се пословни планови и активности које треба да 

реализује свака пословна јединица и функција.  
Планирање лјудских ресурса омогућава да се: 

 
• кроз предвиђање и усклађивање понуде и тражње за лјудским ресурсима смање 

трошкови, прије него што вишак или мањак лјудских ресурса постане проблем за 

организацију;  

• оптимизује употреба расположивих вјештина и знања;   
• унаприједи цјелокупан процес пословног планирања;   
• идентификују расположива специфична знања и вјештине, као и тражња за 

њима;   
• одреде временски интервали у којима одређени кадрови треба да се обезбјеђују 

или отпуштају.  

 
 
Процес планирања лјудских ресурса 
 

 

Регрутовање кандидата за слободна радна мјеста заснива се на стратешким 

плановима организације и плановима лјудских ресурса. Планом лјудских ресурса 

предвиђају се потребе за лјудским ресурсима у краћем и дужем року, док се кроз 

процес регрутовања планови спроводе у конкретне мјере. Овај процес захтијева 

одређене припреме, зависно од тога да ли се радно мјесто попуњава због одласка 

запосленог, и у том случају су захтјеви радног мјеста углавном познати, или се ради о 

новим пословима, у ком случају потребно је са надлежним менаџером анализирати 

очекивања и утврдити захтјеве радног мјеста и критеријуме. 
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Потреба за планирањем постоји чак и у периодима смањеног запошлјавања. Да би 

се остварили планирани задаци, неопходно је да се стално прати стање на тржишту рада, 

како би се могло благовремено одговорити на промјене и захтјеве окружења.  
Под планирањем лјудских ресурса подразумијева се благовремено предвиђање 

потреба у лјудским ресурсима према занимањима, квалификацијама, броју извршилаца, 

као и утврђивање рокова за реализацију планираног и финансијских средстава 

потребних за реализацију тог плана.  
Када организација има јасне цилјеве регрутовања, стручњаци за лјудске ресурсе 

упознају се са садржајем и спецификацијом посла, потребним квалификацијама, 

способностима и вјештинама. Компанија треба да планира вријеме које је потребно за 

налажење одговарајућих кандидата. На тај начин обезбјеђују се услови за планирање 

временског момента када треба започети са процесом регрутовања.  
Неке организације употреблјавају тзв. „пирамиду корисног учинка регрутовања” да 

би ефикасније утврдиле број кандидата потребних за процес регрутовања у цилју 

квалитетног избора кандидата за радни однос.  
Процес планирања лјудских ресурса почиње креирањем и усвајањем мисије и 

пословне филозофије организације. Слиједи прикуплјање и анализа података из 

окружења. На основу обрађених података, настоје се предвидјети могућности и 

пријетње из окружења. 

 
Процес планирања лјудских ресурса треба да дâ одговоре на неколико питања: 

 

− Колико нам лјуди треба за остваривање пословних планова и цилјева?   
− Какви лјуди, којих вјештина, знања и способности, односно стручности нам 

требају?   
− Како обезбиједити потребне лјуде?   
− Како припремити запослене за будуће потребе и захтјеве пословања?  

 
 
 

Фазе планирања лјудских ресурса 
 

 

Процес планирања лјудских ресурса обухвата четири међусобно повезане фазе и 

то: 

 

1) прикуплјање података о екстерном и интерном окружењу;   
2) предвиђање понуде и тражње за лјудским ресурсима;   
3) усклађивање понуде и тражње лјудских ресурса;   
4) праћење, евалуација и кориговање плана.  

 

1. фаза - прикуплјање података о екстерном и интерном окружењу  
 

Прикуплјање података је први корак планирања лјудских ресурса. Окружење 

организације има велики значај и утицај на стратегију организације и стратегију лјудских 



ресурса. Потребно је добити информације о доступности лјуди који имају способности које 

су потребне организацији, као и о њиховим очекивањима од потенцијалног послодавца. 

Исто тако, организацију занимају и закони и 
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услови запослења које они прописују. Од квалитета прикуплјених података и 

информација зависи квалитет предвиђања и планирања лјудских ресурса.  
У првој фази идентификују се клјучни фактори о екстерном и интерном окружењу. 

У факторе екстерног окружења спадају: 

 
− постојећи амбијент и очекивања у погледу услова пословања, како у цијелој 

привреди тако и конкретној индустријској грани у којој организација обавлја 

своју пословну активност;   
− релевантне технологије;   
− карактеристике конкуренције;   
− стање на тржишту рада (стопа незапослености, расположивост специфичних 

занимања, структура расположиве понуде према полу и узрасту);   
− законска регулатива у области рада и радних односа.  

 

Фактори интерног окружења који су релевантни за планирање лјудских ресурса су: 

 

− стратешки бизнис планови;   
− расположиви лјудски ресурси;   
− стопа флуктуације запослених;  

 
− стопа напуштања организације и поновног враћања у организацију.   
Информације се могу прикуплјати из годишњих извјештаја компаније, из уговора, 

са интернета, из савремене литературе и сл.  
Мапа представлја поглед организације у будућност на период више година. У 

средини мапе написан је главни цилј организације у вези са лјудским ресурсима или 

потенцијалне будуће стратегије. Сваки дио точка представлја један од фактора 

сполјашњег окружења, нпр. конкуренте, потенцијалне запослене, законодавне органе, 

купце, владу и сл. Потребно је изабрати шест или седам најважнијих дијелова точка, 

односно фактора окружења. 

Тренутни, као и предвиђени број запослених, и њихове способности, могу се 

анализирати, како појединачно, тако и статистички на нивоу организације. Анализа 

може садржавати слједеће индикаторе, појединачно или у комбинацији: број 

запослених по функцији/ радном мјесту, одјелјењу, занимању, звању, способностима, 

квалификацијама, обучености, годинама, радном стажу, учинку и резултатима 

евалуације. 
 

 

Поставлјање цилјева планирања лјудских ресурса 
 

Цилјеви планирања лјудских ресурса произилазе из анализе понуде и потражње радне 

снаге. Они морају бити изражени квантитативним индикаторима који показују будуће 

стање у одређеним категоријама или подручјима вјештина. У неким случајевима, 

компанија мора изабрати између више различитих стратегија за рјешавање проблема 

суфицита или дефицита радне снаге.  



Планери морају да се одлуче за једну од опција које су им на располагању. Опције 

се међусобно разликују по износима трошкова, брзини, ефикасности, количини 

лјудске патње и 
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могућности враћања на претходно стање. У претходним деценијама, типична реакција на 

вишак радне снаге било је отпуштање што изазива лјудску патњу. Реакција на мањак радне 

снаге била је запошлјавање привремених радника или измјештање. Ова мјера може се брзо 

и лако опозвати. 

Одређивања цилјева плана лјудских ресурса зависи, с једне стране од саме 

организације, а с друге од организационог окружења. Овим планирањем омогућава се 

остваривање бројних цилјева који су значајни за организацију и запослене. Цилј 

планирања је припрема за пословање предузећа у будућности и смањење ризика 

доношења погрешних одлука. Ту спадају: 

 

− привлачење и задржавање кадрова са потребним знањима, вјештинама, 

способностима и другим потенцијалима;   
− предвиђање дугорочних потреба и могућих вишкова и мањкова радне снаге, 

као и мјера за њихово рјешавање;   
− обезбјеђивање квалитетне, добро обучене и флексибилне радне снаге, ради 

оспособлјавања организације за лакше прилагођавање захтјевима окружења;   
− смањење зависности организације од екстерног окружења, кроз задржавање и 

развој постојећих кадрова (у мјери у којој се то може безболно чинити);   
− болје коришћење лјудских ресурса, нарочито помоћу флексибилних облика 

радног времена;  
 

− повезивање потреба за лјудским ресурсима са укупним пословним 

активностима и цилјевима организације;   
− заштита организационих улагања и осигурање оптимума поврата средстава 

уложених у лјудске ресурсе.  
 

2. Фаза - Предвиђања понуде и тражње за лјудским ресурсима  
 

Када се врши предвиђање понуде запослених онда се оно ставлја у везу са 

процјенама начина на који ће се промијенити тренутни број и структура запослених, 

колико њих ће напустити организацију и колико ће бити премјештено или 

унапријеђено у оквиру организације. Ово предвиђање се врши на основу ранијих 

дешавања, односно задржавања и помјерања лјуди у организацији. На основу стања у 

прошлости врши се пројекција тренда у будућности.  
Фаза предвиђања понуде и потражње за лјудским ресурсима слиједи након 

прикуплјања релевантних података о екстерном и интерном окружењу. У овој фази 

приступа се планирању потреба за лјудским ресурсима у будућности, односно 

предвиђању понуде и потражње.  
За предвиђање понуде и потражње користе се двије основне групе метода: 

 
 
 

− квалитативне методе (методе просуђивања), (1) и   
− квантитативне методе (2).  

 



Предвиђање је први корак у процесу планирања лјудских ресурса. Сврха 

планирања је да се покуша утврдити понуда и потражња за лјудским ресурсима, са 

посебним акцентом на дијелове организације за које се претпоставлја да ће имати 

вишак или мањак радне снаге. 

 
Висока медицинска школа Приједор Страница 
47 



Управљање ресурсима у здравству 
 
 
 
 

 

1) Квалитативне методе 
 

Квалитативне методе имају субјективни карактер и заснивају се на процјенама. 

Погодне су за мале организације или организације које тек уводе активност планирања, 

које нису у могућности да прикупе неопходне податке или стручњаке за коришћење 

комплекснијих математичких метода. 
 

Менаџерска процјена 
 

Ова метода се још назива метода процјене, менаџерског мишлјења или индуктивна 

методе. Заснива се на процјенама потреба за особлјем од стране менаџера, које су 

утемелјене на прошлим искуствима и плановима организације. У менаџерској процјени 

могу учествовати менаџери свих нивоа, односно, од нижих ка вишим, гдје се 

обједињавају све процјене. Ова метода има своје слабости. Мање је прецизна од 

статистичких метода и тешко ју је ускладити са промјенама које су другачије од 

претходних. Предност ове методе је у томе што је свеобухватна и може се брзо 

примијенити и нема ограничења у погледу статистичких индикатора. 
 

Делпхи техника 
 

Делпхи техника представлја специјализовану процедуру прикуплјања мишлјења 

менаџера. То је вишефазан процес групног одлучивања у којем група менаџера 

анонимно и независно одговара о претпоставлјеној потражњи за особлјем. Након тога 

добијени одговори се анализирају и сажимају и поново се предочавају другим 

менаџерима. Овај процес се понавлја још неколико пута док се не постигне консензус. 

Емпиријски подаци показују да се ова техника ријетко користи. 
 

 

Квантитативне методе 
 

Квантитативне методе су објективније и заснивају се на разним математичким 

методама и научним експертизама. 
 

Статистичке методе 
 

Статистичке методе су прикладне за праћење историјских трендова потражње 

компаније за радном снагом и омогућавају знатно поузданија предвиђања од оних која 

се постижу субјективним методама просуђивања. Међутим, многе појаве на тржишту 

рада немају преседан, због чега статистичке методе у овим случајевима нису од 

користи. Из тог разлога, у овим ситуацијама потребно се ослонити на просуђивање 

стручњака. Неке од статистичких метода заснивају се на индикаторима из прошлости и 

претпоставци да ће сличан тренд наставити у будућности. На примјер, статистички се 

може пратити кретање броја запослених и на основу тога претпоставити број запослених 

у будућем времену. Због брзих промјена у окружењу и неизвјесности које те промјене 

са собом носе, ове методе (методе тренда) ријетко се користе. 

Друга група статистичких метода пореде потражњу за одређеним бројем 

извршилаца са специфичним условима организације и окружења. За сврху имају 

израчунавање потражње за 

особама која је углавном резултат организационих активности. Оне могу у обзир узети 
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детерминишуће факторе, као што су производња и продаја, квалитет и ниво услуга и 

сл. Ови фактори могу се користити у комбинацији са другим детерминишућим 

факторима као и одвојено. На примјер, помоћу овог модела може се упоређивати 

потражња за лјудима са производњом, при чему се користи константан однос без 

икаквих предвиђања у економској величини. 
 

Радна студија 
 

Метода радне студије заснована је на студији времена и деталјној анализи рада која има 

сврху да се добију појединачни радни сати по јединици производње. При томе се утврђују 

стандарди за број и ниво извршилаца. Најефикаснији су стандарди који настају током 

посматрања производног рада, иако се могу утврђивати на нивоу организације или изван 

ње. У одређеним периодима треба провјеравати стандарде да би се утврдило да ли су још 

увијек одговарајући. Иако се метода радне студије обично класификује као цилјна мјера, 

она се понекад посматра као субјективна метода јер се развој стандарда и груписање 

задатака једним дијелом ослања на лјудску процјену. 
 

3. Фаза – усклађивање понуде и тражње 
 

У трећој фази усклађује се однос понуде и тражње да би се утврдило да ли између 

њих постоји неравнотежа. Када организација прикупи неопходне податке и када су 

позната предвиђања, могу се упоредити параметри да би се утврдило хоће ли се 

појавити вишак или мањак радне снаге. Након тога, одређују се мјере за рјешавање 

проблема дебаланса радне снаге.  
Ако је понуда и тражња неуравнотежена, онда могу постојати два резултата: 

 

1) суфицит – када је понуда лјудских ресурса већа од тражње;   
2) дефицит - када је тражња за лјудским ресурсима већа од понуде.  

 

За отклањање дебаланса између понуде и тражње у пракси се користе двије врсте 

програмских активности: 

 
(1) програми за рјешавање суфицита, и   
(2) програми за рјешавање дефицита лјудских ресурса  

 

1) Програми за рјешавање суфицита  
 

Главни разлози због којих организација смањује броја запослених леже у 

унапређењу конкурентности, а не у смањењу трошкова пословања. Спомињу се 

четири клјучна разлога смањења броја запослених: 

 
1) Како трошкови рада чине знатан дио укупних издатака организације, онда неке 

организације врше калкулацију издвајања за смањење броја радника и уштеде 

коју ће донијети то смањење, односно повећања конкурентности коју ће та 

уштеда донијети.   



2) У неким организацијама, смањење броја запослених резултат је затварања 

застарјелих погона или увођења технолошких промјена.  
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3) Један од главних разлога смањења броја запослених може бити спајање 

предузећа или куповине једне компаније од стране друге, што доводи до 

смањења потребе за бирократским трошковима и одређеним бројем запослених.   
4) Промјена локације фирме може, исто тако, бити разлог за смањење броја 

запослених због смањења трошкова пословања. Фирма може да се пресели на 

другу локацију у оквиру једне землје, а може и у другу землју гдје су трошкови 

пословања мањи.  

 
Још увијек се воде полемике око тога да ли настојања смањења броја радника доводе 

до повећања ефикасности организације. Нека истраживања показују да смањења нису 

дала очекиване резултате. Студија која је спроведена у 52 од 100 фирми са листе 

часописа „Фортуна“, показује да већина фирми које су провеле кампању смањења 

броја запослених у слједећим годинама пословала је лошије.  
Анализе указују на више могућих узрока неиспуњених очекивања поболјшања 

пословања компаније због смањења броја радника: 

 
- Иако уштеде због смањења броја запослених у кратком року могу бити 

позитивне, дугорочни ефекти тог смањења броја радника могу бити негативни. 

Отпуштање радника може довести до одлива добрих менаџера и извршилаца у 

чији развој је организација пуно уложила.   
- У неким кампанијама смањење броја радника резултирало је одласком 

извршилаца за које није постојала адекватна замјена. Резултати једног 

истраживања показују да у 80% оваквих случајева компаније поново 

запошлјавају баш те лјуде. У неким случајевима, компанија је истом раднику, 

којег је раније отпустила, дала хијерархијски већу позицију и вриједност сатнице 

му вишеструко повећала.  

 
Чест разлог неуспјеха смањења броја радника је тај што радници који преживе 

чистке постају нетолерантни, несклони ризику и посвећени су сами себи. Они страхују 

за будућност компаније и за своју будућност. Нјихова мотивација пада и често 

почињу тражити друге могућности запошлјавања. Компанија која отпушта раднике 

може добити негативан имиџ на тржишту рада и отежано прибавлјање нових лјуди. У 

цилју ублажавања овог проблема, потребно је да компанија јасно и аргументовано 

образложи отпуштање запослених. Организације често избјегавају овакве информације 

јер на тај начин може доћи до објелодањивања информација које могу негативно 

утицати на углед организације.  
Многи проблеми изазвани смањењем броја радника могу се ријешити добрим 

планирањем. Међутим, неке мјере захтијевају вријеме, тако да су организације без 

адекватног предвиђања у великом броју случајева осуђене на смањење броја радника 

као на једину опцију.  
За рјешавање суфицита, организације могу да размотре неке од могућности: 

 

− израчунавање трошкова прекобројне запослености у различитим временским 



интервалима:  
 

− разматрање метода и трошкова гублјења послова;   
− процјена изводлјивости и трошкова поновне обуке, премјештања итд.;  
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− разматрање могућности промјене цилјева компаније, која уклјучује 

проширење дјелатности, улазак на нова тржишта и сл.  

 
Ако су организације присилјене да смањују број извршилаца, обично се 

опредјелјују за слједеће мјере: 

 
− обезбјеђивање стимулације за ранији одлазак у пензију;   
− непопуњавање радних мјеста оних који одлазе из организације;   
− смањење надница и других примања;   
− смањење броја радних часова за критична радна мјеста   
− давање отказа вишку запослених, и сл.  

 

 

Програми пријевременог пензионисања 
 

Истраживања показују да све већи број радника не жели да иде у пензију. Оваквим 

ставовима допринијело је продужење животног вијека, генерално поболјшано здравлје 

старијих лјуди и опадање захтјевности физичких послова. Исто тако, многи радници се 

плаше да ће им бити умањене повластице које им гарантује социјално осигурање, а да ће 

пензије бити недоволјне за покривање тих трошкова. Када је у питању старосна доб за 

одлазак у пензију, владе су у дилеми. Са једне стране, преран одлазак у пензију оптерећује 

пензиони фонд, док са друге стране, повећање старосне границе за одлазак у пензију 

смањује могућност запошлјавања младих лјуди.  
И послодавци су у дилеми када су у питању старији радници. Они носе са собом 

искуства, знања и стабилност, али исто тако представлјају већи материјални издатак за 

послодавца, јер старији радници због свог положаја углавном имају веће плате. Они су 

често препрека напредовању младих лјуди што за младе извршиоце може 

представлјати фрустрацију. Такође, за старије раднике већи су издаци за здравствено 

и пензионо осигурање. 
 

 

2)  Програми за рјешавање дефицита лјудских ресурса 
 

У неким случајевима, као што је недостатак адекватне понуде на тржишту радне 

снаге, организације су присилјене да траже рјешења за превазилажење проблема 

дефицита лјудских ресурса. За рјешавање дефицита, најчешће се користе слједеће 

мјере: 

 

− регрутовање нових лјуди са пуним радним 

временом; − нуђење стимулација за неодлазак у 

пензију; 

− запошлјавање пензионера на пола 

норме; − организовање прековременог 

рада; 

−

 

уго

вар

ањ

е 

диј



ела посла са другом компанијом која располаже потребним 

ресурсима;  
− преквалификација и доквалификација запослених; 
− премјештање запослених на дефицитарне послове;  
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− стипендирање и школовање младих и талентованих ученика и студената и сл.  

 

Запошлјавање привремених радника 
 

Привремено запошлјавање има значајне предности, омогућава компанијама 

флексибилност и суочавање са промјенама. Ангажовање привремених радника доноси 

послодавцу финансијске уштеде и смањује административне обавезе.  
Флексибилни облици рада могу представлјати посебну погодност за мале фирме 

јер себи не могу приуштити трошкове селекције већ добавлјају лјуде преко агенција 

које претходно обучавају кандидате за посао.  
С обзиром на то да привремени радници имају мало искуства у фирми домаћину, 

они углавном имају објективнији поглед на ситуацију у фирми. Исто тако, привремени 

радници углавном имају искуства у фирмама у којима су претходно радили, тако да 

њихово искуство може помоћи фирми домаћину у рјешавању проблема.  
Ангажовање привремених радника са собом може донијети и проблеме, због 

неслагања између сталних и повремено запослених радника. Један број стално 

запослених привремено запослене доживлјава као пријетњу сигурности њиховом 

радном мјесту. За рјешавање овог проблема, организације треба прије него што запосли 

привремене раднике, да заврши смањење броја радника. Пораст потражње за новим 

радницима треба рјешавати прво повећањем броја радних сати постојећим радницима 

тако да они осјете потребу за пријемом привремених радника. 
 

 

Измјештање 
 

У неким случајевима компанија може бити заинтересована за препуштање 

извршавања одређених услуга другој организацији, што подразумијева ангажовање 

вањског независног партнера.  
До измјештања долази из више разлога. Један од разлога је јефтинија сатница особа 

изван организације (нпр. локално особлје у страним землјама), које се ангажују преко 

разних агенција и компанија. Други разлог измјештања може бити квалитетнији и 

ефикаснији рад сполјних партнера. На примјер, компанија може да, умјесто да има 

властиту сервисну службу за машине, ангажује сполјне партнере. Важно је да 

предузеће изабере поуздане и познате партнере. При томе треба водити рачуна да 

предузеће не постане зависно од сполјних партнера. 
 

 

Прековремени рад 
 

Неке компаније које имају мањак радне снаге нису склоне запошлјавању нових 

сталних радника. Из тог разлога прибјегавају прековременом раду стално запослених. 

Прековремени рад је одговарајуће рјешење у случајевима када се претпоставлја да 

ће тражња за одређеним профилом запослених кратко трајати. Иако се прековремени 

рад мора платити око 50% више, неки послодавци радије се одлучују за прековремени 

рад него за обуку новозапослених. Ипак, овај облик рјешавања проблема дефицита не 



препоручује се на дужи рок јер код запослених који су прековремено ангажовани 

изазива стрес и фрустрације.  
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Акциони планови 
 

Након што се анализирају све алтернативе и дефинишу изводлјива рјешења, може 

се приступити осмишлјавању акционих планова који треба да покрију све релевантне 

области активности менаџмента лјудских ресурса. Ту спадају планови о понуди 

лјудских ресурса (1), организациони и структурални планови (2), планови о коришћењу 

запослених (3), планови о обучавању и развоју менаџмента (4), планови о евалуацији 

(5), планови о награђивању (6), планови о односу према запосленима (7) и 

комуникациони планови (8).  
1) Планови о понуди лјудских ресурса: обухватају планове о приступу и времену 

регрутовања лјудских ресурса или смањењу броја запослених. Тако на примјер, 

за привлачење потенцијалних запослених може се донијети одлука да особе 

задужене за односе са јавношћу организују кампању за поболјшање имиџа 

организације. Исто тако, могу се донијети планови о награђивању, 

унапређењу, премјештању и смањењу броја извршилаца.   
2) Организациони и структурални планови: углавном се односе на одјелјења у 

оквиру организације, организациону структуру и релације између одјелјења. 

Ови планови могу се односити и на хијерархијску лјествицу у оквиру одјелјења 

и нивое на којима су задаци извршени, као и на организационе групе у оквиру 

којих су задаци извршени. Промјене организационе структуре захтијевају 

промјене у коришћењу запослених.  

3) Планови о корићењу запослених: како промјене у вези са коришћењем 

запослених утичу на потражњу за лјудским ресурсима, оне се морају планирати. 

Док ће се неке промјене одвијати континуирано, друге ће за резултат имати 

разлику у задацима које запослени обавлјају и броју потребних извршилаца. У 

том случају, менаџери треба да одбаце старе и ураде нове задатке и да осмисле 

временски план према којем ће се одредити оптималан број потпуно 

оперативних извршилаца. Други планови могу да уклјучују дистрибуцију сати 

које су запослени провели у раду, или коришћење употребне флексибилности 

тако гдје запослени развију и користе већи број своје способности. Менаџери 

треба да ураде и комуникационе планове с обзиром на то да ће запослени бити 

консултовани о промјенама и бити спремни и обучени за послове који слиједе. 

Ови планови треба да су усаглашени са плановима о понуди, и о начинима 

рјешавања дефицита и суфицита, уклјучујући и одлуке о броју лјуди који требају 

бити отпуштени, премјештени или поново обучени.   
4) Планови о обучавању и развоју менаџмента: планови о понуди и коришћењу 

лјудских ресурса подразумијевају обуку запослених. При томе је временски 

интервал обуке веома важан аспект. Тако на примјер, обука за нове технологије је 

неефикасна ако се обави пола године прије него што нова опрема буде у функцији. 

Исто тако, програми за привлачење нових кандидата треба да јасно представлјају 

оно што организација нуди и да буду тако осмишлјени да заинтересују и привуку 

потенцијалне кандидате. Промоција предности организације треба да одговарају 

стварном стању. Тако на примјер, ако она купцу истиче своје услуге или потпуни 



квалитет, мора развити и одговарајућу обуку која ће омогућити да се тај ниво и 

квалитет услуга достигне и одржи.  
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5) Планови о учинку: директно су везани за учинак запослених. Ту, између 

осталог, спадају поставлјање цилјева и менаџмента учинка, поставлјење 

стандарда учинка и стандарда квалитета, програми културолошких промјена 

ради подстицања одређеног односа и учинка.   
6) Планови о евалуацији: неопходно је да се изврши процјена ствари које су за 

организацију значајне. Тако на примјер, ако је за организацију најважнији однос 

према купцу, запослени морају бити фокусирани на аспект услуга према купцу, 

које су релевантне за испуњење плана. На тај начин обезбјеђују се инструменти 

за поболјшање учинка у овој области и награђивање.  

7) Планови о награђивању: за организацију је важно да се награђује оно што 

организација сматра важним. На примјер, ако је за организацију најважнији број 

произведених јединица, онда се висина награде одређује према квантитету 

производа. Или, ако је за организацију најважнији квалитет, онда се висина награде 

одређује према степену шкарта или броју жалби. Награде могу бити усмјерене 

према појединцима, као и према групама.  
 

8) Планови о односу према запосленима: уклјучују представнике запослених, 

синдикате или све запослене. Уклјучују сва питања о којима треба преговарати 

или области у којима запослени могу учествовати.  

9) Комуникацијски планови: приказују начин на који се планиране промјене 

представлјају запосленима и веома су значајни за организацију. Планови треба да 

уклјучују, како методе информисања запослених о томе шта менаџмент од њих 

очекује, тако и методе које запосленима омогућавају да изразе своје мишлјење и 

потребе ради успјешне имплементације. Комуникацијски планови могу допринијети 

посвећености запослених и, ако се запослени добро информишу о прогресу 

организације, бити мотивациони фактор.  

 
4. Фаза – праћење, евалуација и кориговање плана 

 
Завршетком плана лјудских ресурса процес планирања се не завршава. Након што се 

планови осмисле и ставе у функцију, процес планирања и далје се наставлја. Од посебне 

важности је праћење реализације планираног да би се могли упоређивати планирани са 

оствареним резултатима. Планови треба стално да се анализирају и коригују у складу са 

новим околностима пословања.  
Колико год се настојало да се процес планирања изведе квалитетно, није могуће 

предвидјети све околности које могу бити од утицаја на план. Због тога је потребно 

стално пратити и предвиђати евентуалне утицаје како би се извршиле потребне 

корекције. Планови планирања лјудских ресурса могу бити краткорочни, 

средњорочни и дугорочни.  
Основна сврха евалуације планова лјудских ресурса јесте идентификација 

одступања од планираног и узрока тих одступања. Евалуација планирања лјудских 

ресурса има своју квалитативну и квантитативну димензију. 

 

 

Обезбјеђивање лјудских ресурса 



 

Без компетентних кадрова, организација не може обезбиједити конкурентност. С 

друге  
стране,  послодавци  тешко  долазе  до  квалитетних  кадрова.  Наведено  говори  о  

значају 
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регрутовања (прибавлјања, привлачења) и запошлјавања адекватних кадрова. Улога 

регрутовања лјудских ресурса је привлачење потенцијалних запослених у што већем 

броју, како би их организација у случају потребе могла запослити.  
Према Барберу, регрутовање је „пракса или активност која се проводи у сврху 

препознавања и привлачења потенцијалних запослених“. Већи број аутора дефинише 

регрутовање као процес идентификације и привлачења квалификованих кандидата 

чије компетенције, односно, вјештине, способности и интересовања највише 

задоволјавају потребе упражњених радних мјеста.  
Приликом регрутовања треба имати на уму да је то двосмјеран процес, и да обје 

стране, кандидат и организација, имају право избора. Компанији није цилј само да 

пронађу најадекватније кандидате за посао, већ и да их дугорочно задрже. Квалитетни 

кадрови се могу дугорочно задржати само ако се води рачуна о њиховим потребама. 

Често се цилјеви кандидата и запослених знатно разликују. Ове разлике могу доћи до 

изражаја у ситуацијама кад компаније, у цилју добијања потпунијих информација о 

кандидату, прикуплјају деталјне информације о њему, чиме код њега оставлјају 

негативан утисак. С друге стране, кандидати поставлјањем директних питања о висини 

накнада за рад, радном времену и другим обавезама, могу оставити лош утисак на 

послодавца.  
Одређивање потреба за кадровима је планска активност, кроз коју менаџери треба 

да одговоре на питања: 

 
- Које је послове неопходно обавити да би се остварили цилјеви организације?   
- Које вјештине и способности су потребне за обавлјање тих послова?   
- Колико је лјуди потребно за обавлјање тих послова?  

 

Потребе за лјудским потенцијалима могу се задоволјити на два начина: 

 

- запошлјавањем нових лјуди, и   
- развојем потенцијала постојећих кадрова.  

 

Запошлјавање нових лјуди углавном је везано за проширење послова или одлив 

постојећих кадрова из организације. Програм регрутовања треба да обухвати: 

 

- број и врсту запослених потребних за попуњавање упражњених радних 

мјеста, њихове квалификације, знања, способности и друге потенцијале;  

- могуће изворе кандидата;   
- планове за утврђивање алтернативних извора потенцијала;   
- начин на који ће се програм регрутовања спровести.  

 

Регрутовање почиње доношењем одлуке менаџмента о попуњавању упражњених 

радних мјеста и увидом у захтјеве тих радних мјеста. Након тога приступа се тражењу 

потенцијалних кандидата у складу са тим захтјевима. Паралелно се праве процјене 

могућих извора кандидата за запослење. Регрутовање се може посматрати у контексту 

других функција 

менаџмента лјудских ресурса, као што показује слика ИИИ/6. Страница 
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Да би се задоволјили захтјеви радног мјеста, организација треба да што је могуће 

објективније сагледа квалитете кандидата ради смањења грешака на минимум. Постоје 

двије филозофије регрутовања: 

 
(1) традиционална филозофија регрутовања, и   
(2) филозофија реалног описа послова.  

 

1) Традиционална филозофија заснива се на претпоставци да је цилј регрутовања 

пријавлјивање што већег броја кандидата за радно мјесто, односно да се 

оствари што је могуће мањи рацио селекције. Што је рацио селекције нижи, 

односно број пријавлјених по радном мјесту већи, то је могућност избора већа. 

Код овог приступа, често се користе „пирамиде корисног учинка” како би се 

изабрао предвиђен број кандидата.   
2) Филозофија реалног описа послова означава савремени приступ који је посебно 

важан у ситуацијама када се бирају кандидати за радна мјеста од изузетне 

важности и када је значајно да се ускладе потребе организације и кандидата. На 

овај начин треба да се придобију кандидати који ће у организацији остати дуже 

вријеме. Овај приступ полази од тога да се потенцијалним кандидатима прикажу 

реални описи послова, тако да кандидати могу да стекну увид у то да ли им ти 

послови одговарају. Код реалног приступа, полази се од претпоставке да ће се на 

овај начин обезбиједити запослени који ће се трудити да остваре што већу 

продуктивност и који ће цилјеве свог развоја и напредовања везати за 

организацију.  

 

Сарадња између линијског и штабног особлја, посебно је важна за процес 

регрутовања. Експерти за лјудске ресурсе морају бити добро упознати са упражњеним 

радним мјестом.  
Регрутовање је директан израз политике и стратегије запошлјавања компаније. 

Кроз ову активност осликавају се основни ставови менаџмента у односу на лјудске 

ресурсе. То посебно долази до изражаја у одговору на слједећа клјучна питања: 

 

− Какве лјуде организација треба?   
− Који извори имају приоритет, унутрашњи или сполјашњи?   
− Шта је примарно у вредновању?   
− Да ли је организација и колико спремна да улаже у будући развој запослених или 

тражи „готове” лјуде, те да ли се приоритет даје специјалистима или 

генералистима?   
− Који критеријуми ће се користити у селекцији?  

 

На активности прибавлјања лјудских ресурса утичу слједећи фактори: 

 



− број лјуди који се пријавлјује за радно мјесто;   
− врста лјуди који се пријавлјују;   
− вјероватноћа да ће они који се такмиче за радно мјесто прихватити понуђени 

посао.  
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У новије вријеме у организацијама се све више указује потреба за кадровима са 

развојним и креативним способностима, који имају развојне потенцијале и показују 

спремност на учење и прихватање промјена, док су њихова знања и способности које 

посједују у другом плану. Према томе, за организацију је важније шта кандидат 

временом може постати, а не шта је сада. 

 
У новије вријеме, цилј прибавлјања лјудских ресурса није што већи број 

кандидата, као што је то заговарала традиционална филозофија, из разлога што је већина 

пријавлјених некомпетентна за потенцијални посао па онда организација од тога нема 

значајнију корист. У процесу прибавлјања лјудских ресурса, све више се користи нови 

приступ који заговара филозофија реалног описа послова и који је од посебне важности при 

избору клјучних извршилаца за организацију. 
 

Треба нагласити да су регрутовање и селекција новог особлја двије одвојене 

сложене активности, које се морају извршавати одвојено. У прилог наведеном иду и 

истраживања која су показала да особе које воде бригу о прибавлјању лјудских ресурса 

пружају мање информација о компанији када проводе интервјуе који имају два фокуса: 

на прибавлјање и на селекцију. Након оваквих, двоцилјних интервјуа кандидати памте 

мање информација о организацији која врши регрутовање. 
 

 

Политика особлја 
 

 

Политика особлја представлја општи појам за означавање организацијских 

одлука везаних за природу радних мјеста за која се лјуди прибавлјају. Када је ријеч о 

предвиђању избора посла, истраживања показују да су карактеристике радног мјеста 

важније од прибавлјача или извора прибавлјања.  
Унутрашње прибавлјање (насупрот вањском) спада у важније политике фирме. Једна 

од пожелјних карактеристика коју треба да има радно мјесто јесте могућност напредовања. 

Једна од политика у организацији која утиче на унапређења јесте степен до којег 

организација врши унапређења за радна мјеста на вишим нивоима у оквиру организације. 

Могућност напредовања не јавлја се само када се појави упражњено радно мјесто, већ и 

остала радна мјеста која се појавлјују на нижим нивоима. На примјер, ако у једној 

организацији са више менаџерских нивоа менаџер другог нивоа попуни први ниво, онда и 

менаџери нижих нивоа имају могућност напредовање на виши ниво. На тај начин, ланчано 

се отвара више радних мјеста. 
 

Стратегије водећих плата на тржишту, такође је једна од значајних политика 

организације. Како је висина плате значајна за већину кандидата, многе фирме се одлучују 

за политику плаћања већих надница од конкуренције. Ова политика може посебно бити 

ефикасна за привлачење кандидата за мање привлачна радна мјеста, као што су отежани 

услови, ноћни рад и сл. 
 

Политика запошлјавања на волју подразумијева могућност да обје стране, 

запослени и послодавац, могу у свако вријеме и без обзира на разлог, раскинути радни 

однос. Овакве 



политике су у принципу у сукобу са законом и мање су привлачне за потенцијалне 
запослене. 
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У значајне политике организације спада оглашавање имиџа. Неке организације 

често оглашавају слободна радна мјеста, не само због потребе попуњавања упражњених 

радних мјеста, већ и због властитог рекламирања. Овакав приступ, посебно је важан за 

фирме на високо конкурентним тржиштима рада. 

 

 

Извори прибавлјања 
 

 

Како је тржиште рада обимно, организација мора привлачити потенцијалне 

запослене из само једног дијела тржишта. За организацију је од клјучне важности да 

исправно изабере изворе прибавлјања лјудских ресурса. Од начина обавјештавања, 

зависи и величина и природа радне снаге која се пријавлјује. На примјер, особе које се 

пријавлјују на посао оглашен на интернету, могу се разликовати од особа које се 

јавлјају по основу оглас у локалним новинама.  
Стручњаци за лјудске ресурсе треба да сагледају могуће изворе кандидата за 

упражњена радна мјеста, како у оквиру компаније, тако и у њеном окружењу, односно 

на тржишту радне снаге. У складу с тим, постоје два клјучна извора:  
- интерни (унутрашњи), и   
- екстерни (сполјашњи).  

 

Избор начина регрутовања компаније зависи од захтјева радних мјеста која су 

упражњена, стања на тржишту радне снаге, као и од процјене менаџмента. И један и 

други извор радне снаге има своје предности и недостатке. 

 
 
Интерни извори 
 
 

Интерни извори потенцијалних кандидата су постојећи потенцијали у компанији. У 

овом случају, премјештањем, обуком или стручним усавршавањем расположивих 

кадрова на постојећим радним мјестима, они се доводе до нивоа који задоволјава 

потребе упражњеног радног мјеста. На тај начин, ствара се упражњен простор на нижим 

радним мјестима за прибавлјање кандидата из екстерних извора. Овај приступ може 

допринијети позитивној клими и мотивацији запослених у организацији. Основни 

извори регрутовања из интерних извора су: 

 

- унапређење запослених на више хијерархијске позиције;   
- премјештај запослених на друга радна мјеста;   
- привремено ротирање послова између запослених.  

 

Методе интерног регрутовања 
 

За привлачење кандидата из интерних извора, користе се двије методе: 

 



− позив постојећим запосленима да конкуришу на упражњено радно мјесто, и 
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− правлјење базе података вјештина свих запослених. 

 

Прибавлјање кандидата за упражњена радна мјеста најчешће се остварује на 

слједећа три начина: 

 
(1) интерни огласи;   
(2) препоруке руководилаца;   
(3) препоруке стручне службе за лјудске ресурсе.  

 

Поред наведених начина прибавлјања кандидата, потенцијални кандидати могу се 

позивати преко позива окаченог на интерној огласној табли, класичним писмом, е-

маилом, информисањем запослених на разним састанцима и сл. 

 

Интерни огласи 

 

Интерно оглашавање је једна од најчешће кориштених метода за попуњавање 

слободних радних мјеста из интерних извора. Истраживања у 6.000 компанија показује 

да њих 75% користи интерно оглашавање за попуну слободних радних мјеста у 

производњи, преко 60% у службеничким пословима, а око 50% за стручне и ниже 

менаџерске позиције. Интерни огласи објавлјују се у расположивим интерним 

информативним медијима (интерна радио станица, огласна табла, часопис предузећа, 

мајл, WЕБ страница, телефон и сл.).  
Позив за пријавлјивање треба бити познат и доступан свим запосленим, да има 

јасно прецизиране услове и поступак пријаве, критеријуме избора и друге релевантне 

информације. На тај начин се осигурава коректно и квалитетно спровођење цијелог 

поступка и обезбјеђивање најбо-лјих особа. Сви запослени треба да имају једнак 

третман да не би дошло до незадоволјства и пада морала запослених. Из тог разлога, 

организација треба да има усвојену политику прибавлјања са којом запослени треба да 

су упознати. 

 

Препоруке руководилаца 

 

Менаџери кроз реализацију пословних активности имају прилику да добро упознају 

своје сараднике због чега су важан извор информација о запосленима, посебно о онима 

којима су директно претпоставлјени. Нјихове препоруке у себи садрже и предвиђања 

будуће радне успјешности запосленог на новом радном мјесту. Са друге стране, 

менаџери могу информисати запослене о могућностима напредовања или преласка на 

болје радно мјесто. Такође, менаџери имају значајну улогу у откривању потенцијалних 

талената и менаџера. 

 

Препоруке одјелјења за лјудске ресурсе  
Одјелјење за лјудске ресурсе води евиденцију о запосленима, њиховим 

способностима и интересовањима, што може значајно допринијети прибавлјању 

кандидата из интерних извора. За разлику од препорука непосредних руководилаца, овај 

облик прикуплјања информација обухвата 

цијелу организацију. Тиме се смањује могућност субјективности руководилаца. При томе, 



значај 
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имају и планови сукцесије и промоције, планови развоја индивидуалне каријере и 

слично. На основу свих релевантних информација, одјелјење за лјудске ресурсе може 

одредити особе чији капацитети највише одговарају условима и захтјевима нових 

послова. 
 

Модерни облици унутрашњег оглашавања 
 

У свијету се све више развија систем електронског оглашавања. Неке организације 

развијају посебне телефонске системе на којима се оглашавају слободна радна мјеста и 

пружају све потребне информације везано за захтјеве посла, услове рада и сл. Телефоном 

се уједно примају пријаве, и на тај начин се избјегава „папирологија“ која је неопходна у 

класичном приступу. Систем је запосленим доступан 24 часа дневно. Сваки од 

запослених може видјети преглед свих слободних мјеста. Да би се пријавио, потребно је 

да кандидат остави своје име, број, име непосредног шефа и шифру посла. Након седам 

дана, све пријаве за конкурс се прегледају и дају менаџеру за регрутовање. Сваки 

пријавлјени кандидат добија повратне информације о резултатима конкурса. На овај 

начин, знатно се смањују трошкови регрутовања и скраћује вријеме попуњавања 

слободних радних мјеста. Исто тако, због флексибилности и коректности процедуре, 

повећава се задоволјство запослених. Организација треба да развија отворено 

унутрашње тржиште рада и слободну конкуренцију међу запосленима и да их мотивише 

за властити развој и усавршавање.  
Поступци и критеријуми интерног регрутовања треба да су јасни и да сви кандидати 

имају исти третман. 
 

Предности и слабости интерног регрутовања 
 

Зависно од околности, унутрашњи извори регрутовања могу имати више предности: 

 

− компанија болје познаје предности и недостатке кандидата;   
− кандидат болје познаје организацију и начин рада у њој;   
− позитивно дјелује на морал и мотивацију запослених;   
− отвара се могућност за напредовање;   
− јача перцепцију о бризи организације о добрим радницима;   
− обично је брже и јефтиније;   
− ослања се на ранија улагања у лјудске ресурсе;   
− болје коришћење потенцијала запослених коришћењем њихових способности 

на различитим пословима;   
− већа поузданост у процјени кандидата;   
− јачи осјећај припадности и бриге организације о добрим радницима.  

 

Поред предности, унутрашњи извори имају и одређене недостатке: 

 

− услјед лимитираних способности, лјуди не могу успјешно обавлјати нове 

послове;   



− организација губи прилику да провјери свој рејтинг на тржишту рада;  
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− борба за нове позиције између запослених може створити напетост и негативно 

дјеловати на морал запослених;  

− може довести до гушења нових идеја и иновација;   
− организација често одступа од својих критеријума и прилагођава их 

постојећем кандидату;  

− успоравају се и спречавају промјене.  
 

 

Екстерни извори 
 
 

Под екстерним регрутовањем кандидата подразумијева се обезбјеђивање 

кандидата на екстерном тржишту рада. Екстерно тржиште рада обухвата: 

 
− Цјелокупно тржиште рада, које уклјучује кандидате који у прошлости нису имали 

везу са предузећем. За ове кандидате користе се формалне методе регрутовања.   
− Уже тржиште рада уклјучује кандидате који су раније били повезани са 

организацијом. За њихово регрутовање користе се неформалне методе.  

 
Регрутовање из екстерних извора по правилу је скуплји начин. Данас се трошак 

обезбјеђења једног квалитетног стручњака процјењује на око 25.000 ЕВР-а, а менаџера и 

преко 50.000 ЕВР-а. За привлачење кандидата организације користе се различите методе и 

извори. 
 

Методе екстерног регрутовања 
 

Методе екстерног регрутовања могу бити: 
 

(1) Формалне и   
(2) неформалне.  

 
1) Формалне методе екстерног регрутовања 

 
У формалне методе прибавлјања кадрова спадају: 

 

− оглашавање;   
− агенције за запошлјавање;   
− специјализоване агенције;   
− директна веза с факултетима и школама.  

 
 
 
 

Оглашавање 
 

Оглашавање је метод који се у пракси најчешће примјењује. Има за цилј 
максимизирање  

броја потенцијалних кандидата. Успјешно прибавлјање 

путем огласа захтијева одговоре на 
слједећа питања:  
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- Што желимо постићи?   
- Кога желимо привући?   
- Шта треба да обухвати порука?  

 

Оглас о потребним запосленим лицима има двије клјучне функције:  
- привући кандидате за посао   
- информисати.  

 

Наведене функције говоре о значају дизајна и садржаја огласа. И дизајн и садржај 

треба да су у функцији привлачења и не смију давати информације које ће одвраћати 

потенцијалног кандидата. Оглас треба да садржи доволјно информација о послу, као 

што су: опис посла и радних услова, потребне квалификације, физичка лоцираност 

радног мјеста, зарада и друге погодности. 
 

Избор медија за оглашавање 
 

Медиј у којем ће се огласити потреба за новим лјудима треба пажлјиво бирати. У 

том смислу, неопходно је анализирати предности и недостатке сваког медија и одабрати 

онај који ће најефикасније допријети до цилјне групе. Данас организацијама стоји на 

располагању велики број медија за оглашавање, као што су дневне и седмичне новине, 

специјализовани стручни часописи, радио и телевизија, WЕБ сајтови, директна пошта, 

билборди, разни приручници, билтени, лифлети и сл. Избор медија зависи од више 

фактора, а првенствено о цилјном тржишту. Тако на примјер, ако организација има 

потребу за високоспецијализованим кадровима, онда ће дати оглас у стручним 

часописима. 
 

Огласи у новинама и часописима 
 

Оглашавање у новинама спада у чешће коришћен облик привлачења кандидата. 

На овај начин, прибавлјају се мање прикладни кандидати него путем директне пријаве 

или препоруке и уз већи трошак. Како мали број послодаваца може попунити 

упражњена радна мјеста пријавама и препорукама, они користе неке облике оглашавања.  
Прије оглашавања, послодавац треба да зна шта ће рећи и коме се то мора рећи. У 

складу с тим, компанија путем огласа треба да на одговарајући начин изнесе 

карактеристике радног мјеста. Добро би било да заинтересовани кандидати путем огласа 

добију доволјно информација за процјену посла и његових захтјева. Давање 

деталјнијих информација за компанију значи дужи текст и може представлјати 

додатни трошак, због чега она треба да процијени ефективност тих трошкова. Исто тако, 

организација треба да изабере медиј у којем ће објавити оглас.  
Уобичајено је да се оглас објавлјује у локалним новинама. Овај начин оглашавања 

је јефтино средство оглашавања али, са друге стране, локалне огласе читају премало или 

превише квалификоване особе. Добар начин оглашавања су специјализовани дневници и 

часописи. Данас, послодавци све више користе телевизију за оглашавање. 



 

1) Неформалне методе обезбјеђивања кандидата 
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У неформалне методе обезбјеђивања кандидата спадају: 

 

(1) Препоруке постојећих запослених   
(2) Запошлјавање бивших запослених   
(3) Самоиницијативно пријавлјени кандидати.  

 

1) Препоручени кандидати су особе које је подстакнуо неко из организације да се 

пријаве а посао. Све више компанија од својих запослених траже помоћ у 

проналажењу компетентних кандидата. Препоруке запослених на неки начин 

представлјају гаранцију за подобне кандидате. Неке компаније чак награђују 

запослене који препоруче квалитетне кандидате. Ипак овај начин прибавлјања 

има и своје слабости, првенствено због суженог избора. Нека предузећа 

практикују да имају стално отворен оглас за кандидате, праве и редовно 

ажурирају базу података пријавлјених. Све више предузећа одржавају редовне 

контакте са школама и високошколским установама гдје врбују најболје 

ученике/студенте. Трошкови оваквог начина прибавлјања веома су мали и 

кандидати се болје уклапају у радну средину. Слабост овог начина регрутовања 

је недостатак радног искуства. Када су у питању препоручени кандидати, онда се 

ради о потпомогнутој самоселекцији. Наиме, већ запослени у организацији, који 

добро познају и организацију и потенцијалног кандидата, на основу свог 

заклјучка о постојању склада између особе и радног мјеста, упознају ту особу са 

тим послом. Што више извора за упознавање са радним мјестима користи 

потенцијални кандидат, он ће се болје упознати са радним мјестом, како прије, 

тако и након запослења.   
2) Метод запошлјавања бивших запослених обично користе компаније код 

којих је изражена флуктуација ране снаге. Овај начин прибавлјања кадрова је 

релативно јефтин, с обзиром на то да организација већ посједује базу података о 

бившим запосленима.  

 
3) Самоиницијативно пријавлјени (директни) кандидати - представлја метод 

регрутовања кандидата који су се пријавили својом иницијативом у изабрану 

организацију/предузеће, са снажном желјом и моралом да у њој раде, али се 

најчешће ради о кандидатима који недоволјно познају посао за који се 

пријавлјују. Директни кандидати се самоиницијативно пријавлјују, без 

подстицања из организације. Директне пријаве, лично или поштом, чест су 

извор кандидата, посебно на мање сложене послове. Ово је јефтин начин 

привлачења кандидата и погодан за производна и нижа службеничка занимања. 

Представлја добар на-чин да се попуни евиденција подобних кандидата за 

случај указивања потребе. Директни кандидати у одређеној мјери већ имају 

позитивно мишлјење о организацији. Већина их је истраживала организацију и 

заклјучила да у њој има привлачних радних мјеста за њих. Овакав процес 

назива се самоселекција и олакшава организацији прибавлјање и селекцију 

нових лјуди. Неки аутори сматрају да је овај метод пасиван, а резултати избора у 

погледу квалитета неизвјесни.  
 

 



Агенције за запошл јавање 
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Улога агенција за запошлјавање је повезивање понуде и тражње на тржишту рада. 

Агенција за запошлјавање је организација која повезује послодавце и запослене. 

Нјихов основни задатак је да незапосленим лицима пронађу одговарајући посао. 

Компаније које трагају за одговарајућим кандидатима, често у ту сврху ангажују 

агенције.  
Да би добро урадиле свој дио посла, агенције морају добро да знају захтјеве послова 

и потребне квалификације и способности.  
U свим развијеним землјама постоје двије врсте агенције за запошлјавање:  

 

(1) државне; и   
(2) приватне агенције.  

 

Државне агенције за запошлјавање 

 

Прву државну агенцију предложио је Хенри Робинсон 1650. године. Британски 

парламент одбацио је овај приједлог. Почетком двадесетог вијека, свака развијена 

землја је формирала државну Агенцију за запошлјавање. Тако је у Великој Британији 

прва агенција почела са радом 1902. године.  
Због великог значаја политика запошлјавања и рјешавања проблема 

незапослености, као и због задоволјавања потреба подузећа, већина земалја је 

основала државне агенције за запошлјавање. Оне воде евиденцију и праве базу 

незапослених особа, сарађују са организацијама и посредују при запошлјавању. 

Државне агенције или Заводи за запошлјавање, обавлјају послове у складу са својим 

надлежностима и обавезама. Прикуплјају податке о незапосленим особама са цилјем 

њиховог бржег запошлјавања и пружају их потенцијалним послодавцима. Послодавци 

могу у локалним заводима за запошлјавање оглашавати упражњена радна мјеста.  
Развијеније агенције врше професионалну оријентацију, доквалификацију и 

преквалификацију. Исто тако, оне припремају особе за будуће послове и осигуравају 

права незапослених у складу са законом. Такође, завод бесплатно даје препоруке 

послодавцима и омогућава им интервјуе и тестирања за потенцијално радно мјесто.  
Агенције велику помоћ пружају предузећима кроз тестирање кандидата и 

обавлјање процеса селекције. На тај начин, обезбјеђују се најболји кандидати за 

попуњавање упражњених радних мјеста. Агенције, или заводи за запошлјавање имају 

важну улогу у спровођењу владиних политика, посебно кроз мјере активних радних 

политика. 

 

Приватне агенције за запошлјавање 

 

Прва приватна агенција за запошлјавање отворена је 1893. године у САД-у. За разлику 

од јавних агенција, приватне агенције за запошлјавање своје услуге наплаћују 

организацијама. Исто тако, да би неко користио услуге приватне агенције, не мора бити 

незапослен. Посебну врсту приватних агенција чине агенције за тражење менаџера. У 

пракси су често називане „ловци на таленте“ (хеадхунтерс). Оне исклјучиво раде са 



тренутно запосленим особама. Често се оснивају 
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привремене агенције које се специјализују у одређеној професији или области бизниса, 

као што су рачуноводство, здравство, технички или секретарски послови.  
Приватне агенције су у землјама тржишне привреде присутне више од пола вијека, 

у транзицијским землјама су се појавиле у задњим деценијама. Оне врше прибавлјање 

потребних лјуди за предузећа и обавлјају неке послове значајне за предузећа као 

што су предселекција или чак и цијела селекција. Све више компанија обраћа се 

приватним агенцијама да би прибавиле потребне лјуде:  
− предузеће нема властито одјелјење лјудских ресурса нити стручњаке за 

квалитетно прибавлјање и селекцију кандидата;  
 

− прошло искуство показује да је тешко осигурати доволјан број квалитетних 

кандидата;   
- тражи се само неколико лјуди или се ради о посебном, нередовном захтјеву за 

новим запосленима за који се не исплати организовати властити процес 

прибавлјања;   
- потребно је хитно попуњавање слободних мјеста;   
- процес прибавлјања жели се проширити и на оне који су већ запослени у 

другим предузећима и радије сарађују са агенцијама за запошлјавање него 

одговарају на огласе;   
- предузеће тражи посебне категорије кандидата у складу са посебним 

програмима или политиком (нпр. више жена, припадника мањина, инвалида и 

слично), када се ради о посебно дефицитарним занимањима и стручњацима 

тешко доступним на тржишту рада.  

 
Ако предузеће ангажује кандидата којег је предложила приватна агенција, 

послодавац агенцији плаћа надокнаду. Предузеће и агенција често имају споразум да 

у случају ако кандидат напусти предузеће у одређеном времену један дио надокнаде 

враћа се предузећу. Ангажовање агенције не даје гаранцију да ће компанија осигурати 

најквалитетније кандидате. Треба изабрати агенцију са рејтингом која се доказала по 

квалитетним кадровима. Исто тако, компанија треба да изрази јасне захтјеве према 

агенцији и инструменте за предселекцију и селекцију. Добре резултате су постигле 

организације које имају дугорочно успоставлјене односе и сарадњу са једном 

агенцијом. Приватне агенције углавном се користе при прибавлјању кандидата за 

сложене и стручне послове. 
 

Агенције за привремену помоћ у запошлјавању 
 

Агенције за привремену помоћ помажу предузећима у рјешавању проблема 

повећане потражње лјуди у одређеним временским периодима. Углавном се ради о 

потребама за сезонским радницима или за неки пројект, обезбјеђењу замјене за лјуде 

на одмору, боловању и слично, без трајног запошлјавања нових лјуди. Нека 

предвиђања говоре да ће се у будућности све више повећавати број привремено 

запослених, као и различити облици флексибилних радних ангажмана. 
 
 
 



 
 

Образовне институције 
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Факултети и универзитети представлјају један од најчешћих извора прибавлјања 

талената и кандидата, првенствено за менаџерски ниво и стручне послове. Велики број 

факултета има службе које помажу за помоћ дипломираним студентима у проналажењу 

посла. Организације се углавном фокусирају на факултете који имају јаку репутацију у 

областима из којих они имају потребе (нпр. информатика, рачуноводство и сл.). Један 

од ефикасних начина привлачења дипломаната од стране организације су програми 

праксе. Не ради се само о студентима виших, него и нижих година, који се онда настоје 

повезивати са предузећима и помало припремати за запослење. На тај начин 

организације остварују рани приступ потенцијалним кандидатима и директну процјену 

њихових способности.  
У откривању квалитетних студената и талената важну улогу имају и професори. 

Присутност на факултетима може се појачати кроз учествовање у сајмовима за 

запошлјавање. Факултети су идеално мјесто за овакве сајмове гдје се послодавци и 

студенти директно сусрећу. Неке компаније развијају и специјалне програме за 

привлачење перспективних студената, штампају промотивни писани и електронски 

материјал који садржи релевантне информације о компанији а које су интересантне за 

потенцијалне кандидате.  
Реализација оваквих програма може имати знатне трошкове, због чега је потребно 

стално провјеравати оправданост тих трошкова. Нека истраживања показују да око 

половине дипломираних студената напушта посао у интервалу од пет година због 

незадоволјства јер њихова очекивања нису испуњена. Регрутовање преко факултета 

углавном користе велике компаније које имају потребу за високообразованим 

приправницима. 
 

Електронско прибавлјање 
 

Електронско прибавлјање има значајне предности јер се кандидати могу привући 

без физичке комуникације. Виртуелна комуникација омогућава послодавцима тражење 

кандидата на широком географском подручју без напуштања сједишта организације. 

Интернет омогућава брзо претраживање према категоријама организација и послова. У 

виртуелном простору, све више су присутне посредничке агенције. 
 

Вредновање квалитета извора 
 

Вредновање квалитета извора је инструмент за постизање веће ефективности 

регрутовања лјудских ресурса. С обзиром на то да постоји мало правила о квалитету 

извора прибавлјања потенцијалних запослених, потребно је да организације прате 

квалитет својих извора. Један од инструмената постизања тог цилја је развој и 

поређење просјечних приноса на сваки извор. Под просјеком приноса подразумијева 

се постотак кандидата који су успјешно прошли из једне фазе процеса прибавлјања и 

селекције у другу. Упоређивањем просјечних приноса различитих извора помаже 

организацији да одреди који је извор приноса најуспјешнији за радно мјесто које се 

истражује. 
 
 



Алтернативни начини регрутовања 
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Компаније користе алтернативне начине регрутовања, најчешће у случајевима 

када нису успјеле да обезбиједе кандидате у процесу регрутовања. 

У алтернативне начине регрутовања спадају:  
(1) привремено запошлјавање;   
(2) „позајмлјивање“ запослених од других организација;   
(3) уговорно пројектно ангажовање консултаната;   
(4) дислоцирање одређених послова, који немају клјучни значај за 

организацију, другим организацијама, којима је то основна дјелатност и које 

ће те послове радити јефтиније и квалитетније.  
 

1) Привремено запошлјавање  
 

Неке организације током свог пословања имају потребу за привременом радном 

снагом. Овај облик ангажовања радне снаге омогућује компанијама флексибилност 

која је неопходна за успјешно суочавање са промјенама у потражњи за 

производима и услугама. Исто тако, привремено запошлјавање захтијева знатно 

мање административне процедуре. Запошлјавање привремених радника, посебно је 

погодно за мале фирме које немају капацитете за спровођење програма селекције, 

те им је једноставније да ангажују раднике који су већ тестирани у другим 

организацијама. У новије вријеме професионалне агенције врше провјере запослених 

прије него што их пошалју послодавцима.  
 

Привремени радници често са собом носе искуства и знања стечена у другим 

фирмама што може допринијети изналажењу ефикаснијих рјешења у фирмама 

домаћина. Они послодавцима могу помоћи да процијене и поболјшају своје 

праксе.  
 

Треба имати на уму да често постоји напетост између привремено и стално 

запослених. Истраживања показују да 33% запослених доживлјава привремену 

помоћ као пријетњу сигурности њиховог радног мјеста. Ако се не предузму 

адекватне мјере, послједица може бити низак ниво сарадње између сталног 

особлја и новозапослених. Из тог разлога, потребно је да постоји временска 

дистанца између смањења броја радника и довођења привремено запослених. 

Фирма треба да има исти однос према сталним и привременим радницима, 

посебно када је у питању доступност и размјена информација.  
 

Изражену потребу за привременим запошлјавањем најчешће имају организације 

које се баве сезонским пословима, као нпр. у сектору угостителјских услуга, 

полјопривреди и сл.  

 
2) »Позајмлјивање« запослених од других организација  

 
Позајмлјивање запослених од других организација углавном има дугорочнији 

карактер у односу на привремено запошлјавање. Као посредници у оваквом 

виду запошлјавања углавном се појавлјују лизинг агенције за запошлјавање 

радника које раднике обучавају, плаћају и запошлјавају у разним 



организацијама. Организације, које на овај начин долазе до запослених, 

обезбјеђују себи флексибилност у погледу броја запослених. У САД-у лизинг 

агенције најчешће на овај начин ангажују болничарке којима агенције налазе 

уговорене послове у болницама.  
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3) Уговорно пројектно ангажовање консултаната  
 

Чест је случај да организације имају потребу за једнократним услугама, као што 

су дизајнирање WЕБ странице, израда одређеног софтвера, израде стратегије и 

сл. У таквим случајевима, за компанију је поволјније да привремено ангажује 

консултанта или консултантску кућу на консултантској основи. У много 

случајева ријеч је о бившим запосленим који су основали властиту 

консултантску кућу. Ангажовање стручњака на пројектној основи за 

организацију је знатно јефтиније него да стално запосле ове профиле стручњака 

јер су порези и доприноси за стално запослене знатно виши него за ауторске 

уговоре.  

 

4) Дислоцирање одређених послова другим организацијама   
У послједње вријеме, већина организација своје ресурсе концентрише на 

области у којима има конкурентску предност, док остале, подржавајуће 

послове, повјерава другим организацијама које су специјализоване за те 

области. Такве организације називају се подуговарачи. Организација са 

њима склапају уговоре о пословној, техничкој или производној сарадњи. 

При томе треба водити рачуна да се послови склапају са оним 

подуговарачима који у тој области имају компаративну предност. Овај 

облик алтернативног ангажовања радне снаге организацији даје 

флексибилност и ефикасност јер се кроз промјене и адекватан избор 

партнера може континуирано поболјшавати квалитет и смањивати 

трошкови. 
 

 

Предности и слабости екстерног регрутовања 
 

Екстерни извори имају, како предности, тако и ризике. Најзначајнији разлози због 

којих се препоручује регрутовања из вањских извора су: 

 
− за радна мјеста почетника, а чак и за нека на вишим нивоима;   
− понекад нема заинтересованих кандидата из организације;   
− много је већи избор талентованих радника;   
− веће су могућности за проналажења најболјих кандидата;   
− стиче се увид у рад конкуренције и провјеравају позиције предузећа у очима 

кандидата за посао;   
− новозапослени који долазе изван организације, уносе нове идеје у организацију;   
− предузећа се „отварају“ према тржишту рада;   
− омогућавају се организационе промјене;   
− смањује унутрашње напетости, ривалитета и сукоба;   



− веће шансе за промјену начина размишлјања и пословања.  
 
Висока медицинска школа Приједор Страница 
68 



Управљање ресурсима у здравству 
 
 
 
 

 

Најзначајније слабости регрутовања из вањских извора су: 

 

− вријеме прилагођавања и оријентације новозапослених је дуже;   
− постоји опасност од избора неадекватних кандидата;   
− привлачење, контактирање и евалуирање потенцијалних радника много је теже 

и скуплје;   
− може изазвати незадоволјство и моралне проблеме међу оним запосленим 

који се осјећају квалификовани за тај посао;   
− увијек постоји опасност да се избор покаже као погрешан.  

 

Организације су често у дилеми који извор изабрати. Сигурно је да не треба 

изоставити нити вањске нити унутрашње изворе. Најболје је комбиновати оба извора. 

 

 

Прибавлјачи 
 

 

Прибавлјачи, односно њихове карактеристике, могу значајно утицати на 

формирање става о томе колико кандидат одговара упражњеном радном мјесту. Велики 

број кандидата, и прије него што дођу у контакт са прибавлјачем, већ имају 

мишлјење о очекивањима у неком послу, о томе шта тај посао нуди и о својој 

заинтересованости да прихвате пословну понуду.  
Код неких кандидата присутан је скептицизам у односу на информације добијене од 

прибавлјача. Чест разлог за то су информације о послу добијене из других извора 

(часописи, пријателји, електронски медији и сл.). Због утицаја информација које 

кандидат добија из различитих извора, прибавлјачи углавном имају мањи утицај од 

очекиваног. Организације могу бирати да ли  
ће ангажовати прибавлјаче који су стручњаци за лјудске ресурсе или стручњаке у 

одређеном послу. Нека истраживања показују да кандидати сматрају посао мање 

привлачним, а прибавлјача мање вјеродостојним ако је он стручњак за лјудске ресурсе. 

Ово говори о потреби организације да прибаве стручњаке који ће имати профиле који ће 

бити прихваћени од кандидата. 
 

Кандидати највише реагују на двије особине прибавлјача. Прва карактеристика је 

„топлина“, односно степен до којег кандидат стиче утисак да је прибавлјачу стало до 

кандидата и његовог потенцијала који може допринијети организацији. Друга 

карактеристика прибавлјача се назива „информативност“. Кандидати позитивније 

реагују на прибавлјаче које сматрају топлим и информативним. 

Често се поставлја питање објективности прибавлјача. Како би били успјешнији у 

привлачењу кандидата, прибавлјачи често прибјегавају претјеривању у позитивним 

информацијама о организацији, што може код кандидата створити погрешне представе и 

неиспуњења очекивања. Ипак вјерује се да реализам прибавлјача није од пресудног 

значаја већ да на кандидате клјучну улогу имају организацијске одлуке, као што су 

висина плате, сигурност, могућност напредовања и сл. 



 
Фактори који утичу на избор посла 

 
Бројни су фактори који утичу на избор посла. Као што приказује слика ИИИ/11, ту 

спадају: 
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- карактеристике кандидата;   
- карактеристике посла; и   
- карактеристике организације.  

 

Ови утицаји временом се мијењају. 

 

Још нема општеприхваћених истраживања о факторима који утичу на неку особу 

да прихвати одређени посао. У стручној литератури доминира став да на такво 

опредјелјење имају утицај слједеће карактеристике посла: 

 

− висина зараде;   
− изазов и одговорност;   
− сигурност посла;   
− могућност напредовања;   
− географска локација организације, односно радног мјеста;   
− бенефиције запослених;   
− динамичност и занимлјивост посла;   
− могућност успоставлјања комуникација са одређеним лјудима.  

 

Новија истраживања показују да млађи кандидати више вреднују властите потребе, 

занимлјиве послове, флексибилне програме, квалитетан менаџмент и отворену 

комуникацију. С друге стране, старији кандидати приврженији су традиционалним 

вриједностима, као што су услови рада, сигурност запослења, локација посла и сл. 
 

Селекција лјудских ресурса 
 

Један од клјучних предуслова за успјех сваке компаније су адекватни лјудски 

ресурси, који посједују потребна знања, способности и личне карактеристике у складу 

са потребама компаније, њеним пословним цилјевима и захтјевима окружења.  
За сваку организацију, избор одговарајућих лјуди од великог је значаја. Из тог 

разлога, потребно је водити рачуна да се изаберу квалитетни лјуди који посједују 

особине које ће допринијети јачању конкурентности организације. Стално треба имати 

у виду да успјешност организације зависи првенствено од тога какве лјуде смо 

одабрали. Проблеми у селекцији долазе до изражаја у ситуацијама када се организација 

суочи са оскудним тржиштем рада, посебно ако се на једном тржишту појавлјује више 

конкурената. Ако једна фирма привуче најболје кандидате, онда остале морају бирати 

између кандидата који преостану. 

Селекцијом се процјењују квалитети кандидата који су обезбијеђени процесом 

регрутовања, уз примјену унапријед одређених метода и поступака прилагођених 

захтјевима посла. 

 
Процес селекције је у суштини процес предвиђања (прогнозе) радног понашања 



и успјешности. Да би се нешто предвидјело, потребно је да се може измјерити. Укратко, 

успјешност 
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предвиђања, односно укупна успјешност, у великој мјери зависи о тачности 

утврђивања и мјерења критерија успјеха.  
Селекција је поступак којим се примјеном унапријед утврђених и 

стандардизованих метода и техника за одређени посао изабиру они који најболје 

удоволјавају његовим захтјевима. 

На основу резултата селекције, односно усклађености кандидата са стратегијом и 

културом организације и конкретним захтјевима одређеног посла, доноси се одлука о 

томе који кандидати ће бити запослени. 

Цилј селекције лјудских ресурса је прогнозирање будуће радне успјешности 

потенцијалних кандидата, минимизирање грешака у избору кандидата за запослење, као 

и максимизирање успјешности запослених и цијеле организације.  
Кроз процес селекције провјеравају се индивидуалне особине и облици понашања, 

као и знања, способности и вјештине кандидата, на основу којих се прогнозира будућа 

радна способност. Изабране технике и методе прикуплјања информација представлјају 

предикторе за прогнозу радне успјешности. Тим процесом успоставлја се веза између 

особина лјуди и њиховог понашања – предиктора, и саме ситуације или активности – 

критеријума селекције. Основни принципи на којима је базирана селекција су:  
− лјуди се међусобно разликују по особинама;   
− различити послови захтијевају различите особине или комбинације особина;   
− могуће је уочити и мјерити разлике између лјуди, као што је могуће мјерити и 

захтјеве различитих радних мјеста;   
− постоји међузависност између особина лјуди (предиктора) и успјешности у 

обавлјању посла (критеријума);  

− однос између предиктора и критеријума могуће је исказати бројчано.  
 
 
 
Процес селекције 
 

 

Избор адекватних кандидата није могућ без ефикасне селекције. Из тог разлога, 

већина организација ослања се на тај процес. Одлуци о избору претходи низ фаза и 

активности. Може се видјети да процес селекције повезује организацијске цилјеве и 

стратегију, анализу посла, критеријуме радне успјешности, инструменте успјешности, 

прибавлјање и избор кандидата. Избор инструмената за селекцију овиси о сваком послу 

појединачно. 

 
На основу анализе посла утврђују се задаци, дужности и одговорности, односно 

понашања која се очекују од извршиоца посла. На основу захтјева посла утврђују се 

индивидуалне особине и вјештине неопходне за обавлјање посла. Поступак селекције 

састоји се од слједећих корака: 

 
1) Врши се анализа приспјеле документације и тријажа пријава кандидата на 

основу захтјева послова. Ова фаза селекције веже се за пријаву кандидата у којој 



треба да су докази о испуњености тражених услова. Врши се анализа приспјеле 

документације и тријажа пријава кандидата у складу са захтјевима посла. Овај 

дио посла обавлја стручно лице или   
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одјелјење за лјудске ресурсе. Пријаве које не испуњавају услове не улазе у 

процедуру. Кандидати који испуњавају тражене услове улазе у процедуру и могу се 

тестирати и/или интервјуисати. За кандидате који су ушли у ужи избор врши се 

далја провјера референци. 

2) Наредни корак је први интервју, којег углавном обавлја професионално лице 

оспособлјено за вођење те врсте интервјуа.   
3) За кандидате који задоволјавају критеријуме радног мјеста, организују се 

психо-тестови.  

4) Кандидати који задоволјавају критеријуме радног мјеста и који прођу 

прелиминарни интервју, тестове и сл., позивају се на деталјнији и дублји 

разговор са експертима, линијским руководиоцима и члановима тима, познат 

као дијагностички интервју. Кандидати који „прођу“ деталјни интервју, након 

лјекарског прегледа примају се на посао.  

5) Завршни разговор и уговарање посла с руководиоцем надлежним за доношење 

одлуке.   
6) Кандидати који „прођу“ деталјни интервју, након лјекарског прегледа примају 

се на посао.  

 
Поступак селекције треба да има облик лијевка, тако да, како се смањује број 

кандидата, примјењују се сложеније и скуплје методе селекције. Ове активности 

истовремено су повезане са већим бројем менаџерских активности као што су анализа 

посла, процјена успјешности, распоређивање на радна мјеста, увођење у посао, 

напредовање и сл. 
 

 

Критеријуми за селекцију 
 

 

Тестови при селекцији прилагођавају се критеријуму, јер је понашање особе 

тачније ако је већа корелација између предиктора (теста) и критеријума (захтјева, то 

јест успјеха на радном мјесту). Критеријуми се одређују на основу анализе посла. На 

основу критеријума бира се предиктор, односно тест помоћу којег се мјере особине 

потребне за обавлјање одређеног посла. Сврха предиктора је да се утврди постојање 

одређених карактеристика, односно критеријума. Помоћу тестова, прикуплјају се 

информације о личним карактеристикама кандидата, његовим способностима, знањима, 

вјештинама, преференцијама и могућностима. На основу прикуплјених информација 

провјерава се испуњеност критеријума.  
Процес селекције подразумијева имплементацију јасних и мјерлјивих критеријума. 

Исто тако, мора се водити рачуна о референцама кандидата, које треба да су у складу са 

захтјевима посла који ће се обавлјати. Критеријуми представлјају стандарде, који су 

одређени анализом посла, и на основу њих се процјењује будућа радна успјешност 

кандидата. Критеријуми нису константни и разликују се од посла до посла. 

Ефикасност процеса селекције мјери се резултатима на послу одабраних кандидата и 



дужином њиховог останка у организацији. Одабир квалитетних кандидата омогућава 

организацији успјешно остваривање организацијских цилјева. Прво се одреде 

карактеристике кандидата особе за обавлјање посла, које се одређују анализом посла. 

Након селекције кандидата, проводи се 
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њихова социјализација, кроз упознавање са послом, радним колегама, правилима 

понашања, очекивања од запосленог и сл. 

Различите компаније имају различите приступе процесу селекције у погледу 

избора метода и трошкова селекције. Нека истраживања показују да у компанијама са 

око 5000 запослених коришћење тестова за оцјену когнитивних способности штеди 

компанији око 18 милиона УСД годишње.  
Сама чињеница да све активности у организацији у систему управлјања зависе од 

компетенција одабраних кандидата, говори о значају селекције као активности у 

области управлјања лјудским ресурсима. Она треба да је синхронизована са другим 

активностима менаџмента лјудских ресурса. 

 

Постоје три критеријума селекција: организациони критеријуми (1), одјелјењски или 

функционални критеријуми (2) и критеријуми индивидуалног радног мјеста (3).  
1) Организациони критеријуми  

Под организационим критеријумима подразумијевају се оне карактеристике 

радника које организација вреднује. Таква карактеристике које радник посједује 

највише утичу на процјену организације о томе колики је потенцијал тог радника 

био успјешан у оквиру организације.  
2) Одјелјењски или функционални критеријуми  

Одјелјењски критеријуми са налазе између општих организационих и 

прецизних критеријума посла. Постоји више формата критеријума.  
Како би се дошло до кредибилних одлука приликом селекције, критеријуми по 

којима се кандидати категоришу треба да су јасни. У супротном, тешко ће бити 

изабрати адекватну процедуру и приступ селекцији и мало вјероватно да ће 

процес селекције бити валидан. 

 
3) Критеријуми индивидуалног радног мјеста  

Када су у питању критеријуми за поједине послове, они треба да су садржани у 

опису тог посла и спецификацијама. Они се изводе на основу задатака које треба 

обавити и углавном се користе приликом селекције. Неки аутори описују два 

приступа процесу спецификације посла.: „прво посао – послије особа“ и „прво 

особа – посао послије“.  
Први приступ започиње анализом конкретних задатака које треба обавити, која 

се представлја у виду описа посла. На основу ове анализе изводе се лични 

квалитети, компетенције или атрибути неопходни за обавлјање посла. Код 

оваквог приступа јавлја се проблем промјена захтјева и задатака посла који 

настаје под утицајем промјена.  
Други приступ полази од идентификације појединаца који су успјешни у 

одређеном послу, а након тога се идентификују њихове карактеристике. Код 

овог приступа поставлја се проблем одређивања клјучних карактеристика 

појединца који могу бити наглашени.  
Многе организације све више, као додатак спецификацији или чак умјесто 

спецификације, развијају профил компетенције, као инструмент за 



успоставлјање критеријума на основу којих се врши селекција. 
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Под компетенцијама се подразумијевају наглашене особине особе које за резултат 

имају ефективан и супериоран учинак. Оне обухватају личне способности, знања, 

мотиве, имиџ, посебне квалитете и сл.  
Компетенције као и критеријум имају предност јер се на интегрисан начин могу 

користити за активности селекције, развоја, евалуације и награђивања. Треба 

нагласити да је употреба компетенција као јединог критеријума ограничавајућа 

и некорисна. 

 
 
 

 

Стандарди методе селекције 

 

У процесу селекције, потребно је задоволјити неколико генеричких стандарда. 

Најчешће се наводи пет: 

 
(1) поузданост;   
(2) валјаност;   
(3) способност уопштавања;   
(4) корисност;   
(5) законитост.  

 

Прва четири стандарда произлазе један из другога, на начин да је претходни 

стандард често неопходан, али недоволјан за стандард који слиједи. Када су у питању 

правни стандарди, то није случај. Разумијевање прва четири стандарда помажу да се 

разумију правни стандарди. 

1)  Поузданост  
Значајно мјесто у селекцији особлја заузима мјерење карактеристика лјуди, како 

би се изабрали најболји лјуди на радна мјеста. Тако на примјер, послодавца могу 

занимати физичке особине кандидата, као што су снага, издржлјивост и сл., њихове 

когнитивне способности (нпр. математичке и говорничке), или карактерне особине, 

као што су спремност на иницијативу, поштење и сл. Без обзира, које карактеристике 

мјерили, морамо урадити квантификацију, односно лјудима придружити бројеве како би 

их рангирали. Након што лјуде рангирамо, можемо се одлучити кога запослити.  
Најзначајнији стандард за сваки мјерни инструмент је његова поузданост. 

Поузданост се дефинише као степен до којег је мјера ослобођена насумичне грешке. 

Ако постоји висока поузданост резултата мјерења неке стабилне карактеристике као што 

је интелигенција, онда ће тај резултат бити сталан током и у различитим контекстима.  
Треба имати на уму да приликом мјерења, чак стабилних особина, као нпр. висина 

особе, резултати различитих мјерења ће се мало разликовати. То значи да добијамо 

помало различите резултате сваки пут када приступимо мјерењу, односно да вјероватно 

правимо мале грешке. То се не би дешавало да су средства за мјерење савршено 

поуздана. Величина грешке зависи од инструмента који користимо. Тако нпр. ако 

користимо лењир, грешка ће бити мања него да користимо визуелну процјену. 
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2) Валјаност 
 

Под валјаношћу подразумијевамо степен до којег је успјешност при мјерењу 

повезана са успјешношћу у послу. Како би нека мјера имала било какву валјаност, она 

мора бити поуздана. Међутим, многе карактеристике можемо поуздано измјерити (нпр. 

висина особе), али ако та карактеристика није значајна за обавлјање посла, онда 

поузданост је нужан али недоволјан услов за валјаност. 
 

Валјаност с обзиром на критеријум 
 

Одређивање валјаности методе селекције треба да утврди да ли постоји 

емпиријска повезаност између успјешности на селекцијском мјерењу и резултата на 

послу. Ако постоји повезаност између резултата на селекцијском инструменту 

(предиктора) и резултата на послу (критерија), онда је установлјена валјаност на 

основи критерија.  
С обзиром на критериј, постоје двије врсте валјаности. Прогностичка 

валјаност настоји установити емпиријску повезаност између резултата теста прије 

запошлјавања и резултата на послу. Прво, тест попуњавају кандидати за посао, а након 

што почну радити, поново попуњавају исти тест. При томе, тест је независна варијабла 

(предиктор), а успјешност на послу зависна варијабла (критеријум).  
Друга врста валјаности је истодобна валјаност. Она процјењује валјаност теста 

дијелећи га већ запосленим особама, а након тога повезује резултате теста са 

постојећим мјерама радне успјешности сваке особе. Тест ће имати валјаност ако се 

покаже да радници који болје обавлјају посао испуне успјешније тест од оних који 

лоше обавлјају посао. 

 

3) Способност уопштавања  
Способност уопштавања дефинише се као степен до којег се валјаност методе 

селекције одређена у једном контексту може примијенити на други контекст. 

Уопштавање се може вршити у три примама контекста: 

 

− различите ситуације (нпр. послови или организације);   
− различити узорци лјуди; и   
− различита временска раздоблја.  

 

Како је већ речено, поузданост је нужна али не и доволјна за валјаност. Исто 

тако, валјаност је нужна али не и доволјна за способност уопштавања. Истраживања 

показују да су тестови склони показати сличне нивое корелације чак и у пословима који 

су само донекле слични (нпр. тестови интелигенције и когнитивних способности). 

Међутим, корелације у овим врстама тестова мијењају се у складу са повећањем броја 

различитих послова. Посебно, шо је већа сложеност посла, већа је и валјаност многих 

тестова.  
Будући да докази упућују да су тестови валјани за различите ситуације и подгрупе, 

способност уопштавања валјаности може бити алтернатива методама валјаности селекције 



у компанијама које не могу примијенити валјаност с обзиром на критериј или валјаност 

садржаја. Способност 

уопштавања валјаности је процес у три корака.  
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1) Компанија даје доказ из претходних студија валјаности с обзиром на критериј 

проведених у другим ситуацијама који показује да одређени тест (нпр. тест 

емоционалне стабилности) јест валјани показателј за одређени посао (нпр. за 

медицинску сестру у великој болници).  

2) Компанија доказује анализом посла да је радно мјесто које покушава попунити 

(медицинска сестра у малој болници) у свим главним карактеристикама једнако 

радном мјесту које је процијењено на другом мјесту (медицинска сестра у 

великој болници).  

3) И на крају, ако компанија може доказати да користи тест исти или сличан оном 

у већ процијењеном послу, онда је могуће «уопштити» валјаност из контекста 

првог теста (велика болница) на нови контекст (мала болница).  
 

4) Корисност  
 

Под корисношћу се подразумијева степен до којег информација добијена методама 

селекције повећава успјешност организације. Генерално гледано, што је метода 

селекције поузданија, валјанија и има већу способност уопштавања, имаће и већу 

корисност. Исто тако, на корисност одређених метода селекције утичу многе 

карактеристике одређених контекста селекције. Оне повећавају или смањују 

корисност одређених метода селекције, чак и у случају када су поузданост, валјаност 

и способност уопштавања константне. 
 

5) Законитост 
 

Законитост је послједњи стандард на којем се мора истрајати. Све методе које се 

користе у процесу селекције морају бити у складу са законом. 

 

 

Методе и технике селекције 
 

 

У процесу селекције, обично се комбинују двије или више метода. Избор 

метода зависи од више фактора: 

 
1) Критеријуми селекције за радно мјесто које треба попунити: тако нпр. метода 

групне селекције и активност центра процјене биће на примјер најкориснији за 

одређене типове послова, као што су менаџерски, професионални, посао 

супервизора и оних који ће бити чланови самосталних тимова.   
2) Прихватлјивост и адекватност метода: односи се на кандидате који су 

уклјучени, или ће вјероватно бити уклјучени у селекцију; нпр. употреба тестова 

интелигенције може бити увредлјива за пријавлјене који се већ налазе на 

вишим дужностима.   
3) Способности особлја уклјученог у процес селекције: посебно се односи на 

употребу тестова и центара процјене; само особлје које је адекватно академски 

квалификовано и/или похађало признате курсеве може бити задужено за 



психолошке тестове.  

4) Административне олакшице: из административних разлога може бити много 

једноставније, рецимо, уговорити један или два индивидуална интервјуа за 

могућег кандидата него  

организовати панел од четири члана задужена да буду присутна у исто вријеме. 
Висока медицинска школа Приједор Страница 
76 



Управљање ресурсима у здравству 
 
 
 
 

 

5) Фактори времена: у неким случајевима, радно мјесто мора се попунити веома 

брзо, а вријеме се мора уштедјети, и то првенствено организовањем 

индивидуалних интервјуа него коришћењем метода групне селекције које би 

подразумијевале чекање термина када ће сви кандидати моћи да дођу.   
6) Прецизност: прецизност у селекцији се генерално повећава са бројем 

одговарајућих метода селекције које се користе.  

7) Трошкови: правлјење тестова може бити скупо, али када се једном ураде, њихова 

примјена може бити прилично јефтина.  

 
У процесу селекције, користе се одговарајући инструменти, као што су: тест, 

интервју, препоруке, претходно радно искуство и сл. Инструменти селекције и 

прикуплјања релевантних информација могу се подијелити у двије групе:  
- стандардне (конвенционалне), и   
- алтернативне (неконвенционалне).  

 

У конвенционалне методе спадају: пријава на конкурс, биографија, дипломе о 

образовању, препоруке, психолошки тестови, интервјуи, тестови узорка посла, пробни 

рад, ситуацијски тестови, процјене индивидуалних потенцијала и медицинских 

испитивања.  
У неконвенционалне методе спадају: полиграфска испитивања, графолошка анализа, 

тестирање на дрогу, астрологија, и др.  
Између инструмената постоји разлика према ономе шта мјере, колико коштају, 

колико често се користе у организацији, степен успјешности у прогнозирању понашања 

кандидата и сл. Избор методе зависи од посла за који је расписан конкурс. Зависно од 

врсте података који се желе прикупити, бирају се одговарајуће методе. 

 
Ради прегледности, инструменти селекције су груписани у категорије. Постоји више 

класификација инструмената према сродности, као на примјер:  
− стандардни извори и технике прикуплјања информација о кандидату;   
− психолошки тестови;   
− интервју;   
− методе и технике везане за посао; и   
− неконвенционалне методе селекције.  

 

На крају, разматрају се општи проблеми и предуслови квалитетне селекције. 

Најзначајнији инструменти за прикуплјање биографских података су: 

 
- формулар за пријавлјивање;   
- формулари за прикуплјање биографских података; и   
- тестови биографских података.  

 
 

Формулар за пријавлјивање Страница 
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Формулар за пријавлјивање представлја стандардизован упитник, односно 

образац који попуњавају кандидати за посао. Поред обрасца за пријавлјивање, од 

кандидата се обично тражи да доставе свој ЦВ (Цуррицулум витае). 

 
Образац за пријаву за посао треба да буде разумлјив и да садржи све неопходне 

податке битне за процес селекције. Неке организације од кандидата траже да одмах 

доставе своју биографију (ЦВ), чиме се убрзава и рационализује процес селекције.  
Све више организација проширује формулар за пријаву и на тај начин пријавни обрасци 

добијају значајнију улогу у процесу запошлјавања. Један од облика проширења јесте 

захтјев за бројнијим и деталјнијим подацима од кандидата. Други облик проширења 

употребе формулара садржи додатак или резиме (биодата). Андерсон и Схацлдетон 

дефинишу резиме као „историјске и верификоване податке о појединцу у оквиру формулара 

за пријаву који су неопходни приликом селекције.“ 
 

Резиме више користе организације које треба да попуне велик број упражњених 

радних мјеста, за која добијају већи број пријава. Овај метод је погодан за поређење 

карактеристика пријавлјених са карактеристикама успјешних радника на одређеном 

радном мјесту.  
На основу пријаве за посао може се провести прва селекција и одредити кандидати 

који могу ући у далји процес селекције. Приликом дизајнирања формулара за 

пријавлјивање, потребно је водити рачуна о слједећем: 

 
1) С обзиром на то да рукопис захтијева више простора од штампаног текста, 

треба водити рачуна да формулар има доволјно мјеста да кандидат напише све 

потребне податке.   
2) Како попуњавање формулара захтијева доста времена, постоји ризик да 

формулари буду попуњени рутински, или да уопште не буду попуњени. Из тог 

разлога, вријеме потребно за попуњавање формулара треба да је 

пропорционално информацијама неопходним за доношење одлуке о 

запошлјавању.   
3) Нека питања могу бити противна закону или увредлјиве природе, а нека 

могу бити непотребна. Садржи ли формулар само питања неопходна за 

доношење одлуке о запошлјавању?   
4) Аллан сматра да у ери рачунара не постоји оправдање за избјегавање 

правлјења посебних формулара за свако објавлјено слободно радно мјесто, ни 

за избјегавање њиховог персонализовања, нити пак за правлјење формулара 

који су више кориснички. Формулари могу постати прије свега кориснички ако 

се нпр. у уводном параграфу пружи информација о томе зашто су поједини 

одговори обавезни и неопходни.   
5) У ери информатике, многи кандидати сигурно би више цијенили 

електронску верзију формулара за пријаву; то би их подстакло на одговоре, 

омогућило би високе стандарде презентације и елиминисало проблем дизајнера 

формулара за пријаву који често не зна колико празног простора треба да 

остави у појединим дијеловима формулара.  



 
Избор путем телефонског разговора 

 
Умјесто коришћења формулара за пријаву, подаци о кандидату 

могу се 
телефонског разговора, посебно у ситуацијама када је у кратком временском  
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извршити избор, или је кандидат географски удалјен. Како би се од свих кандидата 

добиле стандардизоване информације, потребно је припремити листу питања. Стандарди 

треба да су уједначени за све кандидате. У новије вријеме, приступи телефонским 

интервјуима често су дио структуриране процедуре. 

 

Формулари за пријаву биографских података 

 

Формулари за пријаву биографских података су деталјнији од формулара за 

пријаву. У њима се захтијева од кандидата да процијене своје склоности које су у 

директној вези са природом и карактеристикама посла (рад у смјенама, премјештања у 

оквиру радне организације, прековремени рад, путовања, рад у иностранству, тимски 

рад, додатна обука и сл.). На основу овог формулара са великом тачношћу може се 

предвидјети степен флуктуације запослених, зависно од услова рада за које је кандидат 

изразио своје преференције. 
 

Радна биографија (ЦВ) 
 

Уобичајено је да уз образац за пријаву кандидат прилаже биографију (ЦВ, 

Цуррицулум витае, Ресуме на енглеском). На тај начин прикуплјају се деталјнији 

подаци из професионалног и личног живота кандидата. Биографија има сврху да 

представи неку особу и његово образовање некоме ко је познаје или нема времена да је 

упозна. Биографија треба да представи кандидата у најболјем свјетлу, на концизан и 

лијепо структуриран начин. Сваки од тих формата за писање биографија има свој стил 

писања биографије, тако да јединствени начин не постоји, али се ипак из свих тих 

формата може извести један универзални начин писања. ЦВ садржи биографске податке 

о кандидату, али и податке који се траже у пријавном обрасцу.  
На тај начин, прикуплјају се релевантне информације о кандидату, као што су: име 

и презиме, датум и мјесто рођења, брачни статус и подаци о члановима породице, 

националност, адреса и број телефона, подаци о образовању, подаци о претходним 

запослењима (ако их је било), посебним интересовањима кандидата, именима лјуди који 

би могли дати препоруку за посао и сл.  
Док пријавни образац тражи ограничену количину основних информација, 

биографски упитници пружају деталјније информације из професионалног и личног 

живота. Значај биографије кандидата базира се на утврђеној повезаности између 

одређених животних и професионалних догађања у прошлости и радне успјешности у 

будућности. Присутно је мишлјење да су биографски упитници по прогностичкој 

вриједности болји од било које друге селекцијске методе осим тестова интелектуалних 

способности. Биографија (цуррицулум витае) се показала као ефикасна метода за 

предвиђање понашања кандидата. Представлја врло корисну и јефтину селекцијску 

технику и погодна је за за иницијалну селекцију.  
Неки аутори предлажу тродимензионалну структуру класификације и анализе 

биографских података: 

− подаци који чине ситуацијски фактор (»бацкгроунд«);   
− мотивацијски фактори повезани с индивидуалним потребама, интересовањима и 



очекивањима (подаци о привржености);   
− подаци повезани с професионалним и радним искуством, (подаци о 

постигнућу).  
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Радна биографија кандидата најчешће садржи слједеће елементе: 

 

− име, презиме, адреса, контакт телефони, мејл;   
− подаци о датуму и мјесту рођења, брачном статусу, породичним приликама;   
− образовање и професионални развој;   
− радно искуство;   
− професионални интереси, професионални планови;   
− разлози запошлјавања и професионална очекивања;   
− хобији, интереси за слободне активности;   
− имена лјуди који би могли дати препоруку за посао;   
− социјални односи и сл.  

 
 
 
 
 

 

Тестови биографских података 
 
 

Тестови биографских података користе се за прикуплјање података везано за 

биографију кандидата, али су информације које се прикуплјају донекле различите. 

Најчешће се прикуплјају информације о хобијима, понашању, професијама најболјих 

пријателја, стабилност у породици, дужини запослења у претходном периоду и сл. 

 
 
Препоруке 
 
 

Ријетко који од послодаваца би некога запослио а да не прикупи основне 

информације о тој особи. Ове информације могу се добити прикуплјањем и 

провјеравањем препорука од лјуди који добро познају кандидате.  
Ако је препорука написана јасно, непристрасно, уз деталјно описивање 

способности и понашања кандидата, може бити од непроцјењиве важности за избор 

кандидата. Често се наводи да је успјешност у прошлости најболји водич за будућност. 

Један од најважнијих извора информација о претходном радном понашању и 

успјешности су препоруке које све више добијају на значају, а у развијеним землјама 

готово су обавезне. Препоруке дају релевантне информације о кандидату од стране оних 

који га познају, од професора, сарадника, ранијих послодаваца и сл. Претпоставлја се 

да они добро познају кандидата и његове потенцијале. 

Основне функције препорука су:  
− да се провјери тачност информација добијених од кандидата, и   
− да се на основу претходне радне успјешности предвиђа будућа успјешност 

посла који кандидат треба да обавлја.  

 
Постоје четири приступа у осигуравању препорука: 
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1) Од послодавца се тражи да у писму препоруке опише различите аспекте 

кандидата и његовог понашања. Слабост овог приступа је у могућности давања 

општих оцјена. Слабости се могу ублажити захтијевањем описа специфичних 

примјера понашања.   
2) Информације о кандидату прибавлјају се на унапријед припремлјеном 

формулару (упитнику) који попуњава претходни послодавац или особа која 

добро познаје рад кандидата.   
3) Онај који даје мишлјење о кандидату из упитника од више тврдњи бира ону о 

радном понашању кандидата. Овакав приступ захтијева много времена, али 

помаже у отклањању слабости препорука.   
4) Информације о кандидату могу се добити телефонским интервјуом са 

претходним послодавцем. Људи су углавном искренији у разговору, него када 

своје мишлјење ставлјају на папир. Бивши послодавци спремни су усмено 

дати и негативне информације о   
кандидату.  

Истраживања показују да је поузданост препорука доста ниска, субјективне су и 

подложне злоупотребама и погрешкама. Најчешћи недостаци у коришћењу препоруке 

су: 

 
a) већина кандидата у вријеме њиховог пријавлјивања на оглас ради код другог 

послодавца и не желе да њихов послодавац зна да траже посао на другом мјесту;   
b) будући послодавац може да прокоцка повјерење кандидата ако тражи 

препоруку прије понуде посла и њеног прихватања;   
c) у вријеме кад је кандидат одабран, сувише је касно да препорука утиче на 

избор;   
d) послодавци обично уопштено дају препоруке, па оне најчешће садрже назив 

посла, датум запошлјења и разлог одласка.  

 
Исто тако, према анализама неких аутора, поузданост и валјаност провјера препорука 

показује да су оне, слаб показателј будућег успјеха на послу. Због наведених слабости већи 

број послодаваца препоруке прихвата са резервом. Да би се такви недостаци превазишли, или 

ублажили, потребно је: 

 
− обезбиједити стандардизоване обрасце у који се уносе подаци о ранијим 

резултатима рада кандидата;  

− препоруке и мишлјење тражити званичним путем;   
− препоруке третирати као званични документ;   
− увести праксу провјере добијених информација препоруком.  

 

Интервјуи 

 

Биографски подаци су веома квалитетан предиктор будућих перформанси 

кандидата, посебно ако су у комбинацији са интервјуом. 

Селекцијски интервју је најраширенија метода селекције у процесу прикуплјања 

информација и избора кандидата за упражњено радно мјесто. Дефинише се као 

„разговор који потиче једна или 



више особа  цилјем скуплјања информација и вредновања квалификација кандидата за 
запослење“. 
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Истраживања интервјуа при запошлјавању показује да, без одговорног приступа, они 

могу бити непоуздани, недоволјно валјани и садржавати предрасуде о бројним 

различитим групама. Исто тако, интервјуи су релативно скупи јер је потребна барем 

једна особа која ће интервјуисати другу особу, а све те особе морају доћи на једно 

мјесто. Новија истраживања указала су на бројне мјере које се могу предузети како би се 

повећала корисност интервјуа за селекцију особлја. Прије свега, интервјуе одржавати 

структурираним, стандардизованим и усмјереним на постизање малог броја цилјева. То 

значи да из сваког интервјуа треба добити квантитативне процјене мањег броја 

видлјивих димензија, као што су комуницирање и способност изражавања, а избјегавати 

процјену способности које се могу утврдити тестовима. 

Интервју је предиктор који се најчешће користи у селекцији пријавлјених 

кандидата и обично је најважнији дио процеса селекције. Интервјуи нису добро 

средство за мјерење когнитивних способности или особина које се могу исполјити тек у 

дужем временском периоду, као што су стрплјење, истрајност, упорност, поштење и 

сл., и прије су усмјерени на предвиђање понашања, него на ставове и вјештине. Сматра 

се да је интервју најболји тест за уочавање социјалних вјештина, као што су: 

комуникативност, пријатност, убједлјивост, опште држање и изглед. Интервју се сматра 

обавезним селекцијским инструментом, без обзира на коришћење других селекцијских 

метода. Незамислив је пријем кандидата у радни однос, а да с њим није обавлјен 

интервју.  
Интервју је процес у којем интервјуиста на основу добијених информација у 

разговору са кандидатом стиче општи утисак о њему и процјењује његове потенцијале и 

компетентност за обавлјање одређеног посла. Са кандидатом се, ако је потребно, 

може обавити више интервјуа.  
Интервјуом се задоволјавају слједећи цилјеви: 

 

− прикуплјање информација о кандидату,   
− кандидат се информише о послу и организацији,   
− утврђује се способност кандидата за успјешно обавлјање посла.  

 

Интервју је процес социјалне интеракције у којем се међусобно размјењују 

информације. С једне стране, интервјуиста настоји да добије што више информација о 

кандидату које су битне за посао, док с друге стране кандидат настоји да пружи 

информације које му дају предност за посао. На слици ИИИ/19 приказана је динамика 

процеса интервјуа, као и неки значајнији проблеми употребе интервјуа у селекцији.  
Помоћу интервјуа покушавају се открити слједеће особине кандидата: 

 

− способност дјеловања;   
− индивидуални потенцијал;   
− стварни интерес за посао и организацију;   
− образовање и стручност;   
− релевантни интереси;   



− способности и вјештине повезивања с другим;   
− вјештина поступања са ауторитетима, вјештине самосталног и независног 

одлучивања;   
− могућност стручног уклапања.   
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Стратегије интервјуисања 

 
Основно питање, на које интервју још није дао одговор, јесте како на основу једног 

или више разговора утврдити клјучне карактеристике кандидата, односно, како на 

основу садашњег понашања кандидата утврдити његово будуће понашање. При томе се 

мора имати у виду да кандидат даје информације за које сматра да му иду у прилог. Како 

би се од кандидата добиле што валидније информације, развијен је већи број стратегија 

за вођење интервјуа. 
 

Искрена и пријателјска стратегија 
 

Искрена и пријателјска стратегија је најчешћи метод интервјуисања. При томе 

особа која води интервју настоји да успостави и одржи отворен, пријателјски и опуштен 

однос с кандидатом. На тај начин се омогућава да кандидати смиренији и 

предусретлјивији у давању информација. Овај приступ има предност јер омогућава 

стварање поволјног дојма о организацији. 

 

 

Стратегија »угодно — неугодно« 
 

Ова стратегија је базирана на двије претпоставке: 

 

1) да ће релаксирана особа бити отворенија и спремнија на сарадњу;   
2) да ће релаксација бити већа ако слиједи раздоблје притиска и непријатности.  

 

Интервју воде два интервјуера који имају дијаметрално супротна понашања. Први 

питања поставлја на непријатан и стресан начин, док се други извињава за непријатно 

понашање колеге и ствара пријатну и опуштену атмосферу и на тај начин опушта 

кандидата и охрабрује га да пружи што више значајних информација. 
 

Стратегија рјешавања проблема 
 

Представлја једну од варијанти искрене-пријателјске стратегије (проблем-солвинг 

аппроацх). Заснива се на увјерењу да се особине и понашање кандидата оцјењују путем 

рјешавања хипотетичких проблема које особа која води интервју поставлја и евалуацијом 

њихових одговора. Питања која се поставлјају везана су за опис посла. Од кандидата се 

захтијева да замисле да су извршиоци на одређеном послу и да опишу шта би урадили у 

таквим хипотетичким ситуацијама. Основно питање је: шта – ако, односно, „шта ћете 

учинити ако се нађете у тој ситуацији“. 

 
Примјер 1. Радно мјесто - продавац у продавници сатова 

 

Купац улази у продаваоницу да преузме сат који је рекламирао и оставио на 

поправку. Сат који је требао бити поправлјен прошле седмице још није стигао из 

радионице. Купац постаје врло лјут. Како бисте на мјесту продавача ријешили насталу 



ситуацију: 

 

− рекли бисте купцу да сат још није враћен и нека дође сутра;   
− извинили бисте се Приједоррекликупцу да ћете провјерити у чему је проблем и јавити му касније;  
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− смирили бисте купца и одмах назвали радионицу за поправке док купац чека.  

 

Примјер 2. Радно мјесто - консултант институције за подршку и финансирање 

предузетничких потхвата  
Два млада човјека долазе с пројектом производње и продаје опреме која би 

корисницима рачунара омогућила „превођење“ игара и пројеката између 

различитих модела рачунара. Они су талентовани и ентузијасти али отворено признају 

да немају никакво искуство у производњи и продаји. Какав савјет бисте им дали: 

 

− да не иду далје у свом пројекту јер је преризичан и нема тржишта;   
− препоручили бисте им особе које ће им помоћи да деталјно разраде свој 

пројект и дођу на разговор кад болје промисле и разраде пословну структуру и 

план;   
− подржали бисте их као клијенте и организовали стручну помоћ унутар ваше 

институције да се подробније испита њихова идеја; и  

− разради пројект који има изузетно добре изгледе за успјех.  
 
 
 
 

Стратегија понашања 
 

Стратегија понашања слична је стратегији рјешавања проблема и заснива се на 

истраживању како би се кандидат понашао у одређеним ситуацијама у прошлости како 

би се предвидјело његово понашање у будућности, односно да је најболји предиктор 

будућег понашања прошло понашање. Основно питање ове стратегије је: „Шта сте 

учинили када сте били у одређеној ситуацији?“ 

Примјери општих питања која се могу поставлјати кандидатима везано за 

различите послове даје слједећи оквир. 

 

ОПШТИ ПРИМЈЕРИ ПОНАШАЈНИХ ПИТАНјА 

 

Примјер 1. 
 

1. Причајте ми о задацима у вашем претходном послу и на који су вас начин 

припремили за удоволјавање захтјевима посла о којем расправлјамо?   
2. Опишите неки случај с вашега претходног посла који је изазвао конфликт с 

менаџером. Шта сте учинили да ријешите конфликт и »изгладите ствар«?   
3. Сви долазимо у ситуације у којима се лјуди не слажу о томе како треба обавити 

посао или шта треба направити да би се ријешио неки проблем. Можете ли ми рећи како 

сте ријешили конкретну расправу и неслагање о поступцима која је избила међу 

лјудима којима сте руководили у прошлом послу? Како сте ријешили свађу између 

колега?  
 

Примјер 2. 
 



Понекад ствари не иду како смо планирали зато што нису доступне све потребне 

информације  
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или се једноставно погријеши у процјени. Опишите шта је била ваша најозбилјнија 

погрешка у процјени ситуације у вашему претходном послу: 

 
1) Шта је био разлог погрешке?   
2) Када сте схватили да сте погријешили?   
3) Шта сте учинили како бисте исправили погрешку и овладали ситуацијом?   
4) Шта сте могли учинити умјесто тога?  

 
Када је у питању стратегија понашања, потребно је унапријед развити 

сценарије и систем евалуације одговора. 
 

Стратегија стреса 
 

Цилј стратегије стреса (стресс стратегy ор стресс аппроацх) је да провјери 

понашање у стресној ситуацији. Особа која обавлја интервју обично постаје агресивна, 

поставлја непријатна питања, збуњује кандидата необичним понашањем. Агресивним 

понашањем и критиком кандидата, ставлја га у позицију да се брани, или доводи 

кандидата до тога да се осјећа нелагодно. Основна идеја ове стратегије је у томе да су 

неки послови, посебно менаџерски, изузетно стресни и да се симулацијом стресне 

ситуације унапријед може утврдити како се кандидати могу носити са стресом. Као 

предност, наводи се могућност демонстрације потребне снаге или неке слабости које 

дисквалификују кандидата за такву врсту посла. Критичари ове стратегије сматрају да је 

за кандидата интервју сам по себи стресна ситуација и није га потребно чинити још 

стреснијим. Неки сматрају да је евалуација понашања у стресној ситуацији 

проблематична јер ће они који не буду изабрани имати лоше мишлјење о послодавцу.  
Зависно од тога, која стратегија интервјуисања је доминантна, интервјуи могу бити: 

 

− стандардни, традиционални интервју који примјеном првих двију стратегија 

настоји прикупити што више информација о кандидатима;  

− ситуацијски интервју који различитим случајевима или симулацијама 

ситуација настоји утврдити будуће радно понашање;   
− бихевиорални интервју који на темелју конкретних случајева прошлог 

понашања прогнозира будуће понашање;   
− стресни интервју који симулирањем и потенцирањем стресне димензије 

ситуације интервјуисања настоји предвидјети будуће радно понашање у стању 

стреса;   
− мултимодални интервју који комбинује ситуацијску и понашајну стратегију, 

односно симулацију ситуација и прошло искуство.  

 

Фактори који утичу на резултате интервјуа 

 

На резултат интервјуа утиче већи број фактора од којих су најзначајнији: особине 

и понашање кандидата (1), ситуација у којој се интервју проводи (2) и карактеристике 

интервјуера (3). Сви наведени фактори имају утицај на коначну одлуку о томе да ли 



кандидат одговара захтјевима посла. 
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1) Фактори кандидата 
 

На процјену кандидата током интервјуа утиче низ фактора. Ту спадају образовање, 

интелектуалне и друге способности, интереси за посао и сл. Истраживања показују да 

поред наведених фактора, утицај на процјену имају старост, пол, припадност и други 

демографски фактори, физички изглед као и држање током интервјуа. Карактеристике 

кандидата повезане су са предрасу-дама интервјуера према полу, старости, лјепоти, 

здравственом стању и сл.  
Кандидати који посједују искуство и који су прошли тренинг показују веће 

самопоуздање и оставлјају болји утисак на интервјуера. Из тих разлога, у свијету се све 

чешће организују курсеви овладавања техникама комуницирања. Као што утицај на 

одлуку има вањски изглед кандидата, тако и карактеристике интервјуера као што су 

вањски изглед, компетентност и информисаност имају утицај на кандидатову перцепцију 

посла и утисак о организацији. Исто тако, кандидатова невербална комуникација, као 

што су гестикулације рукама и главом, држање и сл., утичу на утисак о његовој 

личности. 

На резултат интервјуа утичу и неке опште карактеристике кандидата: 

 

− кандидат настоји да остави што лјепшу слику о себи тако да даје за 

организацију пожелјне одговоре, а не даје реалну слику о себи;  

− кандидат не познаје своје предности и слабости због чега није у стању да реално 

представи себе;  

− на представлјање кандидата могу утицати стрес и нервоза, тако да иначе 

смирене особе могу показивати знакове нервозе и оставити погрешан утисак код 

интервјуера;  

− интровертне и особе са мање развијеним комуникацијским способностима.  

 

2) Фактори ситуације 
 

Ситуациони фактори имају знатан утицај на резултате интервјуа. Велика понуда 

радне снаге условлјава високо поставлјене критеријуме и поставлјање захтјева за 

квалитет. 

Од вањских фактора, велику важност има законска регулатива која може спријечити 

дискриминацију при запошлјавању с обзиром на пол, етничку припадност, старост, 

инвалидност и друге карактеристике важне за доношење одлука при запошлјавању.  
Од унутрашњих фактора, велики значај имају визија, мисија, стратегија и цилјеви. 

Ови фактори одређују оквир за желјеног кандидата. На желјени профил, исто тако 

дјелује фаза организацијског развоја, организациона култура и друго.  
На резултат интервјуа утичу и други ситуациони фактори, као што су атмосфера у 

којој се одвија интервју, прекиди и ометања током интервјуисања, број интервјуа и сл. 

Исто тако, неструктурирани интервјуи дају лошије и мање поуздане резултате него 

структурирани. 
 

3) Фактори интервјуера 
 

Интервјуер је клјучни фактор у доношењу коначне одлуке. Резултати интервјуа у 

великој мјери условлјени су вјештинама и способностима интервјуера. Међутим, многа 

истраживања показују ниску валидност интервјуа као предиктора будућег понашања. 



Валидност се најчешће оспорава 

услјед субјективности чланова комисије, односно интервјуера, што за послједицу има 
појаву 
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грешака, као што су пренаглашавање негативних информација, стереотипије 

интервјуера, предрасуде интервјуера, хало-ефекат, грешка првог утиска, различити 

критеријуми вредновања, екстремизам у оцењивању, грешка централне тенденције, 

невербални знакови, несагласност интервјуиста, сличност с интервјуером, ефект 

контраста, неприпремлјеност интервјуера и недостатак неопходних вјештина те метода 

интервјуисања. 
 

Пренаглашавање негативних информација 
 

У сваком кандидату се могу пронаћи неке негативне особине. Интервјуери могу на 

основу једне или више негативних информација стећи негативан утисак о кандидату, 

што може довести до његовог одбацивања упркос низу позитивних особина. У овом 

случају, интервјуер више узима у обзир негативне него позитивне информације. 
 

Стереотипије интервјуера 
 

Интервјуер ствара стереотип, односно слику идеалног кандидата за посао. 

Послједица наведеног може да буде одабран кандидат који је најближи створеној 

слици, а не онај који има најболје компетенције за посао. 
 

Предрасуде интервјуера 
 

Често се дешава да интервјуер прави грешке у оцјењивању услјед разлика у раси, 

националности, старости и пола кандидата. У питању су предрасуде. Неки једноставно 

сматрају да одређени послови нису за жене, јер их мушкарци болје обавлјају, да 

млади лјуди имају веће способности од старијих и сл. 

 

 

Хало-ефекат 
 

Хало-ефекат настаје када се на основу једне особине или информације, која се свиђа 

интервјуеру или не, ствара суд о читавој личности кандидата или претходна 

информација прошири утицај на процјену осталих карактеристика. Ово се посебно 

често дешава када интервјуиста треба да оцијени много особина, које је потребно 

процијенити у кратком интервјуу. Тиме се смањује објективност интервјуа. Хало-ефекат 

може настати због сполјашњег изгледа, боје гласа, начина говора и облачења, и 

слично. 
 

Грешка првог утиска 
 

Код грешке првог утиска, оцјена се даје на основу претходно створене слике или 

утиска о оцјењиваном. Под утиском претходне оцјене или слике, особа ће стално 

добијати исте оцјене. Често се оцјене о кандидату формирају брзо, на основу пријавног 

формулара или у првим минутама интервјуа. Послједица наведеног може бити да 

интервјуиста остаје при првим оцјенама без обзира на нове информације.  
Први утисак је толико важан да је мала вјероватноћа да се промијени примањем нових 

информација касније током интервјуа. Истраживања показују да интервјуери често доносе 



одлуку о 

томе хоће ли прихватити или одбити кандидата након не више од неколико минута у 
интервјуу који  
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траје 15 минута. 

 

Различити критеријуми вредновања 
 

У складу са личним особинама, интервјуери могу давати различиту тежину истим 

карактеристикама. 
 

Екстремизам у оцењивању 
 

Екстремизам у оцењивању је појава код које је интервјуер према свима преблаг или 

престрог. 
 

Грешка централне тенденције 
 

Грешка централне тенденције јавлја се у случају када су за интервјуера сви 

кандидати осредњи и нико није доволјно добар. 
 

Неусаглашеност интервјуера 
 

Проблем неусаглашености интервјуера посебно је присутан код неструктурираног 

интервјуа. Није риједак случај тоталног недостатка сагласности међу интервјуерима. Овај 

проблем се може ублажити добрим структурирањем процедуре, садржаја и евалуације, као и 

обучавањем интервјуера. Исто тако, пракса показује да оцјењивачи, који су били 

ангажовани у различитим временским раздоблјима, нису усаглашени сами са собом, 

односно претходно датом оцјеном. Ако се овај проблем посматра са психометријског 

становишта, онда се може констатовати да је човјек непоуздан »мјерни инструмент«, а 

према томе не може бити ни валјан, чак и у случају када постоји усаглашеност између 

оцјењивача. Резултати истраживања Бујаса и Блашковића показују да различити 

интервјуери, односно процјењивачи имају различите и промјенлјиве критеријуме. 
 

Невербални знакови 
 

На интервјуисту могу утицати фактори, као што је облачење, контакт очима, 

осмијех, течан говор, показано интересовање, што може бити добар показателј за 

одређене послове. Међутим, ако се ради о пословима који захтијевају техничке 

вјештине, ови фактори не морају имати значајну вриједност, чиме се може умањити 

вриједност добијених резултата. 
 

Сличност с интервјуером 
 

Неки од облика сличности кандидата са интервјуером, као што су полна, етничка, 

старосна, стручна или друга, сличност или пак сличност по поријеклу или у 

ставовима, може довести до наклоњености тим кандидатима. 
 

Ефект контраста 
 

На ставове интервјуера може утицати редослијед интервјуисања кандидата и разлике 

у њиховим квалитетима. Тако нпр., након изразито лошег кандидата, слједећи 

кандидати могу изгледати болји него што је то реално и обрнуто, након изузетно доброг 

кандидата сви слједећи могу изгледати 

много слабији него што заиста јесу. Страница 
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Неприпремлјеност интервјуера и недостатак неопходних 

вјештина, те метода интервјуисања 
 

На квалитет одлука интервјуера значајно утиче интервју и вјештине које 

интервјуери посједују. Посебно су важне двије вјештине: технике поставлјања питања 

и слушања. Како се многи подаци прикуплјају једноставним посматрањем кандидата, 

велику улогу има и метода опажања, којом се откривају релевантни облици понашања и 

невербални знакови кандидата. Кандидату треба омогућити да говори и при томе га је 

потребно пажлјиво слушати.  
Преглед могућих грешака показује колико је за доношење квалитетних одлука 

важан избор интерјуера. С обзиром на то да је интервјуисање стручан и одговоран посао, 

неопходна је добра припрема за вођење интервјуа. Како би се поболјшали, резултати интервјуа 

могу се поболјшати испуњавањем одређених претпоставки: 

 

− Структурирање интервјуа ради повећавања његове објективности и практичне 

употреблјивости.   
− Обучавање интервјуера у техникама интервјуисања, упознавање с погрешкама 

процјењивања и сл. На тај начин, значајно се може повећати практична 

употреблјивост и валјаност интервјуа.   
− Повећање броја интервјуа и интервјуера у једном или више секвенцијалних 

интервјуа и доношењем заједничке одлуке.   
− Стандардизована евалуација кандидата, која треба да садржи и скалу за 

оцјењивање кандидата на којој интервјуер треба да вреднује сваког кандидата по 

завршетку интервјуа. Скала за оцјењивање кандидата омогућује шири увид у 

квалитете различитих кандидата.   
− Процјена интервјуера, која је значајна за поболјшање квалитета оцјењивања. 

Квалитет интервјуера најболје илуструје однос оцјена добијених у интервјуу и 

радне успјешности.  

 

Проблеми интервјуисања 

 

За процес интервјуисања везани су многи проблеми који умањују практичну 

вриједност и поузданост интервјуа као селекцијске методе. С обзиром на то да је 

интервју двосмјеран процес, и да клјучну улогу имају особе различитих карактерних 

особина, тешко је ускладити критеријуме приликом доношења одлука. Самим тим, 

поставлја се питање може ли се на основу информација које даје интервју са знатном 

сигурношћу прогнозирати будућа радна успјешност кандидата? Као што је раније 

навођено, интервју има веома малу прогностичку валјаност. Међутим, новија 

истраживања показују, уз спровођење одређених мјера, значајно поболјшање 

његове валјаности. 

 

Врсте интервјуа 
 

Класификација интервјуа може се извршити према различитим критеријумима: према 

облику, 
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техничким карактеристикама, броју учесника, према приступу, стратегији 

интервјуисања и сл. Често коришћени критеријуми разликовања интервјуа 

су: 

 
(1) Степен структурираности;   
(2) Начин бодовања; и   
(3) Број особа које обавлјају интервју.  

 

(1) Према степену структурираности 
 

Према степену структурираности, интервјуи се могу подијелити у три групе: 

неструктурирани, структурирани и полуструктурирани. 
 

Неструктурирани интервју 
 

Неструктурирани интервју омогућава високу флексибилност. Питања која се 

поставлјају кандидату не осмишлјавају се унапријед и свим кандидатима не 

поставлјају се иста питања. Формулација питања у потпуности препуштена је 

интервјуеру. Интервјуер слободно поставлја питања која су одређена цилјем који се 

жели постићи. Ова врста интервјуа захтијева висок степен припремлјености 

интервјуера. Неструктурирани интервју је најнепоузданија метода и у њој је тешко 

утврдити објективност интервјуера. Резултати оваквог интервјуа могу бити дигресија, 

дисконтинуитет и неконзистентност података. 
 

 

Структурирани интервју 
 

Структурирани интервју има унапријед одређен садржај и структуру. Свим 

кандидатима поставлјају се иста питања. На тај начин, о свим кандидатима могуће је 

поставити иста питања. Питања се обично одређују на основу анализе посла. Оваквим 

приступом смањује се могућност грешке од стране интервјуера.  
Постоји више разлога због којих интервју треба да је структуриран: 

 

- Кандидат очекује да процедуру контролише и да о њој одлучује особа која 

обавлја интервју, као и структуру према којој ће се интервју одвијати.   
- Структура помаже особи која обавлја интервју да буде сигурна у то да су све 

релевантне области покривене и да избјегне ирелевантне ствари.   
- Структурирани интервју дјелује професионално.   
- Структура помаже особи која обавлја интервју да искористи вријеме на 

најболји могући начин.   
- Особа која обавлја интервју може користити формулар за пријаву као 

подсјетник при правлјењу билјешки одмах након интервјуа   
- Структура пружа могућност да се кандидати лакше упореде.  

 

Полуструктурирани интервју 
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Код ове врсте интервјуа, питања су припремлјена унапријед, уз могућност да 

интервјуер поставлја додатна питања по свом избору. Овај интервју омогућава да се, с 

једне стране, од свих кандидата добију информације по истим питањима, али да се 

добију специфичне информације од појединих кандидата, с друге стране. 
 

(2) Према начину бодовања 
 

Према овом критеријуму постоје два приступа. Према првом, од интервјуера очекује 

се да се мишлјење о кандидату донесе на основу интервјуа. Према другом приступу, 

интервјуери могу добити „клјуч“ за оцјењивање, тако да се сви кандидати оцјењују по 

истом критеријуму. Код овог приступа смањује се могућност хало грешке. 
 

(3) Према броју особа које обавлјају интервју 
 

Када је у питању број особа које интервјуишу кандидата, постоје два основна 

становишта. Према првом, ефективан интервју може се обавити само један на један (оне-

то-оне басис). При томе кандидата интервјуише само једна особа, или више особа у 

низу. Према другом становишту, објективност се може постићи само уз помоћ панела 

особа које обавлјају интервју. 
 

 

Индивидуални интервју 
 

Индивидуални интервју подразумијева да у одређеном тренутку кандидата 

интервјуише само једна особа. Међутим, једну особу може појединачно интервјуисати и 

више особа, али у различитим временима. Код овог облика интервјуа постоји велика 

могућност субјективности. Са друге стране, интервју лицем у лице пружа могућност да се 

успостави међусобни однос, развије међусобно повјерење, као и најефикасније 

искоришћење времена. Кандидати овај метод најчешће сматрају најболјим, јер се 

прилагођавају само једној особи, а не различитим саговорницима. Исто тако, кандидат 

може без проблема поставлјати питање, што је теже када је у питању панел. Проблем 

индивидуалног интервјуа је у томе што организација зависи од процјене једног од њених 

представника. Такође, кандидати могу стећи утисак да интервју није обавлјен у 

потпуности. 
 

Низ интервјуа 
 

Низ интервјуа обухвата неколико индивидуалних интервјуа. Интервју за физичке и 

административне раднике углавном се састоји од само два интервјуа, док за менаџерско 

особлје низ се састоји од више од два интервјуа. Пожелјно је да се сви интервјуи обаве у 

једном дану. Састанци интервјуера треба да се одрже одмах након интервјуа, како би се 

кандидати заједнички процијенили. Овај метод захтијева доста времена, како из угла 

послодавца тако и из угла кандидата. 
 

Панел интервјуи 
 

Код панел интервјуа, кандидата истовремено интервјуише више особа, обично три 



до пет. Обично се овај облик интервјуа користи за сложеније и менаџерске послове. На 

тај начин, задржавају се предности индивидуалног интервјуа, а уклјучивањем више 

кандидата отклања се  
субјективност. Овом методом, може се брзо доћи до одлуке. Предност панел интервјуа је у томе 

што  
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смањују могућности личног фаворизовања кандидата. Панел интервјуом долази се до 

кандидата који су прихватлјиви за цијелу организацију. Са друге стране, на овај начин, 

кандидат лакше добија информације о послу и самој организацији.  
Слабост ове методе огледа се у смањеној могућности комуникације и развијања 

дискусије са кандидатом. Чланови панела више воде разговор међусобно него са 

кандидатом. Овакав облик интервјуа често води ригидности, због чега се доводи у 

питање корисност панела као методе. Како би се избјегле наведене опасности, панел 

интервју је потребно добро припремити, деталјно испланирати и провести, као дио 

структурираног процеса селекције. 
 

Тимски интервју 
 

Тимски интервју је модификација панел интервјуа. У интервјуу, поред експерата за 

лјудске ресурсе, учествују и будуће радне колеге. Тиме се смањује могућност 

неприхватања новог колеге од стране запослених. Предност тимског интервјуа је 

могућност болје процјене карактеристика личности кандидата, његовог понашања, 

самопоуздања, агресивности и социјабилности. 
 

Групни интервју 
 

Групни интервју подразумијева истовремени разговор једног или више интервјуера 

са више кандидата. Групни интервју најчешће се користи за попуњавање позиција које 

не захтијевају претходно радно искуство, или позиција код којих је акценат више на 

вјештинама у комуникацији са лјудима него на квалификованости кандидата. Исто тако, 

групни интервју користи кад у кратком времену треба привући вечи број кандидата 

(нпр. отварање нових погона, тржних центара и сл.). На тај начин, могуће је у краћем 

периоду обавити интервју са већим бројем кандидата.  
Групни интервју рјеђе се користи јер нису све позиције погодне за ову врсту 

интервјуа (нпр. ако је кандидату потребно гарантовати дискрецију). Исто тако, у вријеме 

групног интервјуа није могуће посветити се сваком кандидату у пуној мјери како би се 

дошло до потпунијих информација, као што су мотиви за рад, интересовања, вјештине и 

слично. Што је већа група кандидата, интервју је теже водити, а са друге стране број 

питања која се могу поставити током интервјуа знатно је мањи него код индивидуалног 

интервјуа.  
Групни интервју има предност над индивидуалним јер се истовремено могу 

процјењивати и поредити неке карактеристике личности и понашања као што су: 

самопоуздање, прилагодлјивост и агресивност. Међутим, код интровертнијих 

кандидата, овакав интервју може изазвати стрес. 

 
 
Тестови 
 
 

Истраживања показују да су ставови о валидности теста као методе селекције 

подијелјена. Присталице тестирања сматрају да је интервју непоуздана метода и да тест 

као инструмент има већу прецизност, као и да је већа објективност добијених података. 



Они тестове посматрају као нешто што приликом селекције даје кредибилитет одлукама. 

Са друге стране, противници тестова кажу да због објективности тестова имају проблема 

са уклапањем резултата тестова у остале добијене 
 
Висока медицинска школа Приједор Страница 
92 



Управљање ресурсима у здравству 
 
 
 
 

 

резултате. Многи кандидати сматрају да могу поболјшати своје изгледе добрим 

интервјуом и да је због рутине тестирања смањен њихов степен контроле над својом 

судбином. 

Неwелл и Схацклетон сматрају да је тестирање прикладнија метода када су у питању 

менаџерски послови и послови за свршене студенте, док су мање погодни за попуњавање 

упражњених мјеста у администрацији, секретарски и физички послови. Тестови се 

проводе уз претпоставку да су његови резултати у релацији или корелацији са 

одговарајућим резултатима на послу. Самим тим, добри резултати тестирања 

претпоставлјају и висок учинак на послу и обрнуто.  
Тестови имају нека значајна обилјежја у која спадају валидност (1), поузданост (2) 

и примјена и тумачење (3). 
 

1)  Валидност 
 

Када се говори о валидности тестова, менаџере углавном занима предиктивна 

валидност, односно до ког степена тест може предвидјети будућност. Она се мјери 

поређењем резултата теста са учинком у будућности. У случају да тест показује висок 

учинак у будућности, за њега се може рећи да је добро средство предвиђања. 
 

2)  Поузданост 
 

Поузданост теста (релиабилитy оф а тест) представлја степен до којег тест 

конзистентно мјери, без обзира шта се мјери. Треба нагласити да при запошлјавању 

чак и веома поуздан тест нема никакву вриједност ако није и валидан. 
 

3)  Примјена и тумачење 
 

Тестове треба да проводе и тумаче обучене и квалификоване особе. Заклјучке из 

резултата теста треба користити заједно у комбинацији са другим изворима. Исто тако, 

употреба застарјелих стандарда и застарелих тестова може водити у погрешном смјеру.  
Тест је мјерни инструмент који омогућава поређење кандидата по одређеној 

карактеристици. Тестови су стандардизовани у погледу садржаја, бодовања и 

администрирања. У процесу селекције, као што то приказује слика ИИИ/21, користе се 

различите врсте тестова. Неке организације саме праве своје тестове, док их друге 

купују. Тестови се могу класификовати по различитим критеријумима. Према 

најзначајнијој и најопштијој подјели, разликују се: 

 

- психолошки тестови, и   
- тестови везани за посао.  

 
 
Психо-тестови 

 

Психолошки тестови се углавном користе за мјерење способности и особина 

личности. У процесу селекције углавном се користе стручне психолошке методе. Оне 

представлјају стандардизовани поступак помоћу којег се изазива одређена активност, 



а онда се учинак те активности мјери и вреднује тако да се индивидуални резултати 

упореде са резултатима других појединаца у истој ситуацији. Употреба психо-тестова у 

селекцији има двије основне сврхе: 
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- дијагнозу развијености неке индивидуалне особине, која је значајна за 

обавлјање посла, као и одређивање разлика између кандидата по основу ове 

варијабле;   
- предвиђање будуће радне успјешности кандидата на основу резултата 

постигнутих у тесту.  

 
У пракси се углавном користе три врсте психо-теста: 

 

(1) Тестови способности (когнитивне, психомоторне, механичке)   
(2) Тестови личности, интересовања и преференција   
(3) Тестови знања  

 

1) Тестови способности 
 

Тестовима способности мјере се особине које представлјају предуслов или 

диспозицију за обавлјање одређене радне активности. Овим тестовима мјери се 

потенцијал појединца да се развије и у општем и у посебном смислу. Када се говори о 

тестовима способности, потребно је нагласити да не постоји једноставан однос између 

високог нивоа способности и високог нивоа учинка на раду, првенствено из разлога што 

на резултате рада утичу и други фактори, нпр. мотивација.  
За мјерење способности данас се користе бројни тестови, које можемо категорисати 

као:  
− тестове општих способности;   
− тестове специфичних способности;   
− тестове перцептивних способности;   
− тестове специјалних способности;   
− тестове нумеричких способности;   
− тестове вербалних способности;   
− тестове вербалне флуентности;   
− тестове креативности;   
− тестове механичких способности;   
− тестове сензорних психомоторних способности;   
− тестове личности;   
− тестове интересовања и знања.  

 

Прогностичка вриједности психо-теста зависи од низа фактора, од валидности 

теста, релевантности особине коју мјеримо за радно мјесто, до вјештине психолога и 

мотивације кандидата. При коришћењу теста, као и других селекцијских инструмената, 

прогноза се врши на основу захтјева конкретног посла. 
 

2) Тестови личности, интересовања и преференција 
 

Личност је јединствена комбинација карактеристика особе која произилази из 

начина на који се појединац понаша и ступа у интеракције са другима. Не постоји 

јединствена дефиниција личности. 

Она се најчешће дефинише као јединствена комбинација особе која произилази из 
начина на који се 
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појединац понаша и ступа у интеракцију са другима. Wригхт каже да личност 
представлјају  
„релативно стабилни аспекти појединаца који их разликују од других лјуди и формирају 

основе наших предвиђања која се тичу њиховог будућег понашања“ (Стуарт – Котзе, 

2001.). Све дефиниције личности уважавају чињеницу да се ради о јединственом 

профилу или комбинацији особина које издвајају личност од осталих у њеном 

окружењу.  
У једној организацији, може бити велика потреба за процјеном личности, а са друге 

стране, висок степен опирања оваквим тестовима. Личне карактеристике је тешко 

мијењати, односно, промјене су могуће само у дужем периоду. Личност одређују 

биолошко наслјеђе и животно искуство. За оцјену личности се користи читав низ 

тестова, а најчешће писмени тестови. Неки аутори сматрају да се личност током 

времена мијење. Тестови личности углавном се користе за послове за које је неопходна 

висока стручна спрема, као што су менаџерски послови и сл. У новије вријеме, све више 

се користе за развој тимова за постизање високих резултата.  
Истраживања су показала да је најважнија димензија личности предвиђања 

будућих перформанси на послу - савјесност. Запослени који имају ову особину 

успјешнији су на послу, а посебно на пословима који захтијевају самосталност.  
Посебна пажња посвећује се личном интегритету или поштењу личности, као 

димензији личности. Тестови интегритета су показали висок степен поузданости у 

предвиђању будућег понашања кандидата за запослење.  
Помоћу тестова интересовања оцјењују се преференције кандидата везано за 

различите послове и радне ситуације. Ови тестови помажу да се кандидатима одреде 

радна мјеста у складу са њиховим преференцијама. Ови тестови се користе и у 

професионалној оријентацији у раној фази развоја каријере, односно за избор животног 

позива. Основна претпоставка је да ће запослени дуже остати у организацији ако раде на 

радним мјестима која одговарају њиховим преференцијама. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Тестови знања 
 

Тестови знања служе за провјеру стечених знања и њихове усклађености са 

захтјевима посла. Користе се у процесу селекције, у случајевима када кандидати за 

неки посао треба да посједују одређена знања да би се посао успјешно обавлјао. Једна 

од особина тестова знања је, с обзиром на то да су стандардизовани и да су сви 

испитаници у једнаким условима, та да се њима исклјучује дјеловање субјективних 

фактора. 

За ове тестове значајна је садржајна валјаност. Садржај задатака у тесту треба да 

се слаже са садржајем подручја испитивања. 

 

Тестови узорка посла 

 
Тестови узорка посла прије су усмјерени на мјерење способности кандидата да 

конкретно  
обави дио посла, него на његово знање. Кандидату се заправо, након што му се покаже 



како 
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или након сто се обучи, даје практичан задатак. При том се мјери његова успјешност у 

том раду. Треба имати у виду да се овом методом прије мјери максимално него 

просјечно постигнуће, из разлога што су кандидати приликом тестирања натпросјечно 

мотивисани. За разлику од тестова достигнућа, ови тестови више се односе на 

потенцијалну способност кандидата за обавлјање задатка и за обуку. 

 

Мјерни центри 

 

Мјерни центри се углавном користе за мјерење будућих понашања кандидата на 

менаџерским позицијама. При тестирању се обично изабере шест до дванаест кандидата 

и додјелјује им се руководилац који процјењује њихов потенцијал за менаџерске 

позиције. При томе се користе различите технике: 

 

- мјерење у групама;   
- мјерење помоћу група, када група оцјењивача истовремено оцјењује сваког 

кандидата појединачно;   
- ситуациони тестови нпр. ин – баскет тестови (када се од кандидата тражи да у 

корпу убацују цедулје са исписаним проблемима и онда да их сложе према 

приоритету), групна дискусија без вође (сваки члан групе има усмену 

презентацију о квалификацијама свог кандидата, па се бира кандидат који има 

пет или више номинација), играње улоге и сл.  
 

 

Медицински, физички и полиграфски тестови 
 

У ову групу тестова спадају тестови здравственог стања, као и тестови генеричког 

наслјеђа (често се користе као предиктори, са цилјем провјере присуства неких 

наслједних оболјења која нису спојива са радним мјестом), тестови на алкохол и 

дрогу, тестови на АИДС (СИДА), полиграфски тестови, тестови искрености и сл. 
 
 
 

4. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  

 
Да би адекватно управлјали лјудским ресурсима у здравственим установама, менаџери 

свих нивоа треба да уважавају специфичности различитих група особлја, схвате 

значај управлјања лјудским ресурсима и прилагоде свој приступ динамичним 

промјенама окружења. За сагледавање своје улоге и одговорности у процесу 

управлјања лјудским ресурсима, сви менаџери треба да познају фазе тог процеса, своја 

овлашћења и овлашћења других лица уклјучених у тај процес у здравственој 

установи. Да би менаџери могли унаприједити процес управлјања лјудским ресурсима, 

потребно је да претходно критички сагледају и процијене тренутне менаџерске праксе, 

организационе политике и системе за управлјање. 
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4.1. Људски ресурси у здравству 

 

У свакодневном раду и комуникацији користе се термини: особлје, њудски ресурси, 

кадрови, радници, запослени, упослени, упосленици и лјудски потенцијали. Међу 

наведеним терминима нема суштинских разлика, због којих их не би требало користити 

као синониме, иако свако од нас преферира употребу неких од наведених термина. 
 
У савременој литератури из области менаџмента се углавном користи термин лјудски 

ресурси, при чему се радна снага третира као један од ресурса који здравствене установе 

троше у свом раду, који им обезбјеђује компетитивну предност на тржишту и којем 

треба посветити више пажње него другим ресурсима. Термин кадрови је доста ко- 

ришћен у претходном друштвеном уређењу. У многим јавним здравственим 

установама се, као оставштина из тог времена, срећу службе у којима се паралелно 

обавлјају општи, правни и кадровски послови. Термин радници (упосленици), у другој 

варијанти) се рјеђе користи у здравственим установама будући да не одражава разлике 

у важности послова различитих струка (присутне у културолошком схватању значаја 

здравствених и нездравствених радника за рад установа). Термин особлје на прилично 

неутралан начин одражава разноликост профила радника здравствених установа. 

Термин запослени (односно упослени) настао је скраћивањем израза запослени радници 

(односно упослени радници). Оба термина би, као непотпуне, требало избјегавати. 

Термин лјудски потенцијали је новијег датума, а одражава значај који организације 

придају лјудима као једном од клјучних потенцијала који осигуравају опстанак у 

тржишним условима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Табела 3.1: Особлје здравстввних установа у Републици Српској у 2010. год. 

 

Категорије особлја 

Тип здравствене установе 

УКУПНО 

 
 

  

 

 

Јавне Приватне 
 

     
 

Здравствени радници (укупно) 8.802 1.408 10.210  
 

     
 

Здравствени радници са ВСС 2.346 834 3.180  
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Здравствени радници са ВШС 839 19 858 

Здравствени радници са ССС 5.617 555 6.172 

Здравствени сарадници 164 19 183 
    

Нездравствени радници 3.767 208 3.975 
    

УКУПНО 12.733 1.635 14.368 
    

     
Извор: Институт зајавно здравство (2013) 
 
Људи су ресурс који доприноси успјеху сваке организације, а за функционисање сваке 

организације су потребни радници са различитим квалификацијама, знањима и 

вјештинама. Здравствене установе запошлјавају већи број различитих профила 

особлја: 
 

1. Здравствени радници су лица са стеченим образовањем из научне области 

биомедицине и здравства, који непосредно пружају здравствене услуге, а могу се 

бавити и наставним, педагошким и научним радом. Уз здравствене раднике 

високе стручне спреме (нпр. доктори медицине, доктори стоматологије и 

магистри фармације) и средње стручне спреме (нпр. медицински, 

физиотерапеутски, фармацеутски, зубностоматолошки, акушерско-гинеколошки 

и лабораторијско-санитарни техничари/сестре), у здравственим установама су 

још увијек присутни и различити профили сестара и техничара са вишом 

стручном спремом (који ће с временом нестати из здравствених установа, 

дјелимично кроз преквалификацију, а дјелимично кроз природне одливе 

особлја из установа). Усклађивањем образовних програма с европским 

стандардима, у здравственим установама почињу да се запошлјавају и нови 

профили здравствених радника са високом стручном спремом (нпр. 

дипломирани медицинари здравствене његе, дипломирани санитарни инжењери, 

дипломирани медицинско-лабораторијски инжењери, дипломирани 

физиотерапеути), чије мјесто и улога у радним процесима није још увијек у 

потпуности усаглашена на нивоу здравственог система.  
2. Као незаобилазни чланови мултидисциплинарних радних тимова који пружају 

услуге пацијентима, уз здравствене раднике се срећу и различити профили 

здравствених сарадника. Психолози, социјални радници, физичари, биолози, 

хемичари, биохемичари, дефектолози, логопеди и психолози су примјери лица 

других струка који обавлјају одређене послове у функцији здравствене 

дјелатности. 

3. Нездравствени радници су сва остала лица запослена у здрав- ственим 

установама која не учествују директно у пружању здравствених услуга и не могу 

се класификовати као  
здравстве- ни радници или здравствени сарадници. Рад било које здрав- ствене установе 



није 

могућ без различитих група нездравстве- них радника. Међу немедицинске послове, 
које 
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они обавлјају, спадају чишћење, спремање, кување, сервирање оброка, одр- 

жавање опреме и објеката, прање и пеглање, обезбјеђење обје- ката и лица, 

превоз особлја и пацијената, ношење пацијената, различити административни, 

управлјачки и други послови. 
 
Појам лјудских ресурса у здравственим установама је широк з уклјучује све наведене 

групе особлја. 

 

 

4.2. Менаџмент лјудских ресурса у здравственим установама 

 

Менаџмент лјудских ресурса (управлјање лјудским ресурсима) се може дефинисати 

као дизајн и примјена скупа међусобно везаних: политика, којима организација 

осигурава ефективно и ефикасно коришћење компетенција особлја у постизању 

организационих цилјева. 
 
Основна сврха управлјања лјудским ресурсима је да омогућава здравственој установи 

да коришћењем лјуди постигне успјех. Пожелјно је да, при томе, свака установа 

користи и искуства из других здравст вених установа. Питање које се овдје јавлја је у 

којој мјери је могућ успјешну праксу из једне здравствене установе пренијети у другу. 

Односно, постоје ли универзалне ''најболје праксе'' у области менаџмента лјудских 

ресурса које би требало примјењивати у свим здравстве ним установама? У одговору на 

ово питање могу се препознати двије супротставлјене групе размишлјања (иако је 

истина вјероватно негдје на средини). Заговорници универзалне примјене најболјих 

пракси сматрају да постоје неки од приступа чија примјена неупитно помаже 

здравственим установама у остваривању цилјева пословања. У сет оваквих пожелјних 

пракси се, на примјер, убрајају софистицирани приступи за одабир особлја, 

посвећеност менаџмента уклјучивању особлја у доношење одлука, значајно 

инвестирање у едукацију и развој особлја, хармонизовање услова рада између 

различитих група особлја и коришћење система награђивања. Нјихови опоненти 

сматрају да не постоје универзално примјењива рјешења, већ да политике и њихова, 

примјена зависе од специфичних услова у свакој установи. Приступи који одговарају 

једној установи не морају бити примјењиви у другој, а при одабиру пожелјних приступа 

неопходно је размотрити величину установе, локално тржиште рада, стратешке цилјеве 

установе и окружење у којем установа послује. Заговорници друге опције сматрају да је 

прилагођавање приступа конкретној ситуацији посебно значајно при оцјењивању рада 

особлја и разради система награђивања. 

 

Примјер: Специфичности менаџмента лјудских ресурса у здравственим 

установама 

 

Истраживања у приватним профитним организацијама доказала су да инвестирање у 

успоставлјање и одржавање ефективних политика и пракси у области менаџмента лјудских 

ресурса може значајно допринијети поболјшању организационих перформанси. Одлазак 



радника из организације, продуктивност рада и финансијски показателји коришћени су као 

мјерила путем којих су утврђена поболјшања перформанси. Уочено је да се најболји 

резултати постижу примјеном сета кохерентних политика које су у вези са лјудским 

ресурсима, при чему не постоје универзално примјењива 
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рјешења која би важила за све организације. Поставлја се питање у којој мјери су ови 

резултати преносиви у здравствене установе. 
 
Здравствене установе специфичне су из више разлога: 
 

• организационог контекста (начин финансирања јавних здравствених установа; 

везе између здравства и политичких дешавања;   
• специфичности школовања здравствених радника; велики број актера који су 

заинтересовани за рад здравствених установа),   
• организационих карактеристика (бројно и разнолико особлје, које представлјају 

различити синдикати;  

• паралелно присуство особлја са компетенцијама специфичним за здравство и 

особлја које може радити у различитим секторима) и мјерила организационих 

перформанси у здравству.  
 
Због специфичности здравствених установа, примјере ''најболјих пракси'' из других 

организација је пожелјно првенствено користити као изворе идеја приликом избора 

одговарајућег сета приступа за поједину здравствену установу. У политички 

осјетлјивом окружењу, већи утицај на организационе перформансе здравствених 

установа треба очекивати од сета повезаних и међусобно усклађених приступа, него 

од појединачних и некоординисаних интервенција.  
Извор: Буцхан (2004) 
 
 
 

4.3. Компоненте менаџмента њудских ресурса 

 

Менаџмент лјудских ресурса у здравственим установама обухвата интегрисану примјену 

система, организационих политика и менаџерских пракси. За ефективно управлјање 

лјудским ресурсима неопходне су све три компоненте (адекватно формулисане 

организационе политике, функционални системи управлјања, те дослједна примјена 

система и имплементација политика од стране менаџера установе). 
 
Политике у области лјудских ресурса представлјају интегралн дио организационих 

политика. Здравствене установе их могу дефинисати путем различитих докумената, 

међу којима су стратешки планови (гдје се излажу мисија, визија, вриједности) и 

стратешки цилјеви установе, политика квалитета (гдје се може нагласити значај 

лјудских ресурса за унапређење квалитета и сигурности услуга), пословни кодекс и 

етички кодекс. 

 

Примјер: Људски ресурси у политици квалитета 

 

У политици квалитета једног дома здравлја истакнуто је да ова установа расположивим 

кадром, опремом и простором обезбјеђује квалитетну, свеобухватну и доступну 

здравствену заштиту за своје кориснике. При томе, установа у свом раду као вриједности 

његује стручност, одговорност, повјерење, тимски рад, квалитет, комуникативност, 



спремност за стицање нових знања и вјештина, међусобну сарадњу и поштовање. Из 

наведених вриједности уочава се значај који ова установа 
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придаје обуци и усавршавању особлја, као једној од клјучних фаза у процесу 

управлјања лјудским ресурсима. 

 
Систем управлјања лјудским ресурсима је интегрални дио система управлјања 

здравственом установом. Успоставлја се путем интерних аката установе, међу којима 

су: 
 

• правилници (којима се утврђују и уређују унутрашња подјел рада, радна мјеста, 

описи послова и радних задатака, одговор ности за обавлјање послова, 

координација и руковођење радо.м заклјучивање и примјена уговора о раду, 

радно вријеме и распо ред радног времена, одмори, одсуства, заштита радника, 

плате с надокнаде, одговорност за повреду радних обавеза м материјалн 

одговорност, заштита права радника и престанак радног односа;   
• процедуре или упутства, захтијевана различитим типовима стан дарда (којима се 

могу уређивати области управлјања лјудским ре сурсима, планирања, те 

организовања и спровођења обуке),   
• обрасци, предвиђени процедурама (нпр. програм увођења у по сао, извјештај о 

процјени перформанси радника илм годишњ; план обуке).  
 
Менаџерске праксе подразумијевају формалну и неформалну примјену различитих 

приступа у управлјању лјудским ресурсима. Од формалних пракси се очекује 

уважавање организационих политика и захтјева интерних докумената који уређују 

систем менаџмента. Међу њих спадају праксе које су у вези са процјеном потреба за 

особлјем, анализом посла, интервјуисањем за запослење, процјеном потреба за обуком, 

процјеном учинка и менторским радом са сарадницима. Међу примјере неформалних 

менаџерских пракси, који се често срећу у здравственим установама, спадају 

расписивање конкурса ради озваничавања претходног избора радника, повремено и 

неструктурисано оцјењивање рада сарадника, повремено обезбјеђивање усмених 

информација о учинку и неструктурисана обука новог особлја уз рад. 
 
4.4. Значај менаџмента лјудских ресурса за здравствене установе 

 

За здравствене установе је значајно да постоји адекватан приступ управлјању 

лјудским ресурсима који омогућује остваривање желјених резултата. Неки од 

најважнијих разлога зашто лјудским ресурсима треба бити посвећено доволјно 

пажње, у склопу укупног управлјања здравственом установом, су слједећи: 
 
1. Од доступности, броја и квалитета здравствених радника зависи здравствено стање 

популације којој установа пружа услуге. У Свјетском здравственом извјештају за 2006. 

годину, Свјетска здравствена организација је указала на истраживања која су показала да су 

број и квалитет здравствених радника у вези са свеобухватном имунизацијом, доступношћу 

примарне здравствене заштите, као и са вјероватноћом преживлјавања новорођенчади, 

дјеце и породилја. 
 
Такође је доказано да од квалитета и дистрибуције доктора зависе исходи 

кардиоваскуларних оболјења. 

 
Примјер: Повезаност болничког морталитета са бројем Страница 
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и едукованошћу медицинских сестара 

 

У болничким установама у 12 европских земалја је спроведено истраживање чији цилј 

је био да се утврди да ли су разлике у радном оптерећењу (број хоспитализованих 

пацијената по једној медицинској сестри) и нивоу образовања у вези са нивоом 

болничког морталитета након стандардних хируршких оперативних процедура. 

Утврђено је да пораст у радном оптерећењу медицинске сестре за једног додатног 

пацијента повећава за 7% вјероватноћу смртног исхода код хоспитализованих 

пацијената у периоду од 30 дана након пријема у болницу. Истовремено, уз пораст 

заступлјености ме- дицинских сестара са високом стручном спремом од 10%, био је 

код исте групе пацијената повезан пад вјероватноће смртног исхода у нивоу од 7%. 

Ови подаци указују да је код пацијената у болницама у којима је 60% медицинских 

сестара имало факултетско образовање, а биле су просјечно задужене за његу 6 

пацијената, постојао скоро 30% мањи морталитет него у болницама у којима је само 30% 

меди- цинских сестара било факултетски образовано, а биле су просјечно задужене за 

његу 8 пацијената. Ово истраживање јасно указује ризик по пацијенте који произлази из 

претјераног фокусирања на смањење броја особлја здравствених установа због 

финансијских разлога.  
Извор: Аикен у сарадници (2014) 

 

2. Квалитет и сигурност здравствених услуга директно зависе од особлја које их 

пружа. Без здравствених радника и сарадника здравствена установа не може пружати 

здравствене услуге нити доприносити унапређењу здравственог стања становништва. 

Они интензивно учествују у процесу пружања здравствених услуга, непосредно 

утичући на квалитет и сигурност услуга, као и на задоволјство корисника услуга. С 

порастом сложености услуга које здравствена установа пружа, расте број и усложњава се 

профил особлја потребног установи. 

 

3. Бруто примања особлја су највиши и најзначајнији трошкови у здравственим 

установама.  
Трошкови који су у вези са особлјем, у свим здравственим системима, представлјају 

најзначајније расходе како јавних тако и приватних здравствених уста- нова. Примјера 

ради, укупна издвајања за примања особлја у јавним здравственим установама 

Републике Српске износила су 244,8 милиона КМ у 2009. години. У односу на укупне 

приходе које су здравствене установе оствариле у 2009. години (око 378 милиона КМ), 

ова издвајања износе 64,7% (просјечно 79,5% на примарном нивоу и 55,2% на 

секундарном и терцијарном нивоу). Од укупних издвајања за примања у јавним 

здравственим установама, приближно 230,5 милиона КМ издвојено је за основне плате 

радника (чије учешће у укупним примањима износи 95,4%). За дежурства је издвојено 

5,2 милиона КМ (2,16%), за приправност 1,8 милиона КМ (0,75%), за сложеност послова 

(руководеће позиције) 1,5 милиона КМ (0,62%), за превоз 1,6 милиона КМ (0,66%), а за 

остале накнаде особлју (прековремени рад, ноћни рад, рад на празнике, јубиларне 

награде и др.) издвојена су 4 милиона КМ (1,66%). Висина укупних издвајања за 



примања у јавним здравственим установама за 2010. годину била је око 250 милиона КМ 

(што је представлјало 48,5% финансијског плана Фонда здравственог осигурања за 

2010. годину). 
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4. Школовање неких профила здравствених радника је дуготрајно и скупо. Иако у 

многим здравственим установама већина здравствених радника свој посао обавлја без 

факултетског образовања, у свакој установи постоји и одређени број 

високообразованих здравствених радника који располажу са специјализованим знањима 

и вјештинама и које није једноставно наћи на тржишту рада. У случају да је некога у 

овој групи особлја потребно замијенити (нпр. доктора са субспецијализацијом), то 

обично није могуће одмах јер замјена није једноставно доступна. Ако из било којих 

разлога здравствена установа није у могућности да привуче доктора који би могао бити 

адекватна замјена, мора школовати сопственог субспецијалисту. За основну 

специјализацију је потребно вријеме, као и за субспецијализацију. Иако доктор може дио 

времена бити доступан за рад установи и током специјализације, већину тог периода 

установа улаже средства у радника од кога ће тек у будућности моћи имати пуну 

корист. Цијена школовања једног доктора специјалисте је значајна за сваку здравствену 

установу. У њу, уз бруто плате током периода специјализације, треба урачунати и 

трошкове обавлјања специјализације, трошкове полагања специјалистичког испита и 

трошкове одвојеног живота (у случају када се дио специјализације обавлја ван мјеста у 

ком је установа успоставлјена). 
 
Ефективан менаџмент лјудских ресурса може здравственој установи донијети слједеће 

користи: 

 

• подстицањем систематичног приступа планирању подржава се остваривање 

мисије установе,  

• јачање капацитета за остваривање организационих цилјева,   
• обезбјеђење јасног описа одговорности сваког радника и о6иашњавање улоге у 

остваривању мисије установе,   
• подстицање веће правичности у расподјели нивоа одговорности и нивоа 

награђивања,   
• дефинисање нивоа менаџмента и одговорности за пружање подршке и надзор над 

радом особлја,   
• поболјшање нивоа учинка и ефикасније коришћење знања и вјештина особлја,   
• уштеде због поболјшања ефикасности и продуктивности рада и   
• поболјшање способности установе за управлјање промјенама.  

 
 
 

 

4.5. Процес управлјања лјудским ресурсима 

 

Менаџмент лјудских ресурса је комплексна цјелина која обухвата више међусобно 

повезаних фаза. Процес управлјања лјудским ресурсима почиње планирањем и траје 

све до момента престанка радног односа. У процесу управлјања лјудским ресурсима 

могу се разликовати слједеће фазе које прате ток особлја кроз установу: 

 
1. Планирањем лјудских ресурса се тежи доћи до потребног броја особлја које, 

располажући неопходним вјештинама, ставовима и посвећеношћу послу, уз 

одговарајућу цијену, ради 

ефективно и ефикасно, при чему остварује одговарајућу продуктивност. Сваки процес 



планирања 
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обухвата предвиђање будућих стања и догађаја, омогућавајући да установа 

прилагођава начине достизања желјених цилјева. 
 
Планирање лјудских ресурса се може посматрати као намјера да се предвиди колико и 

каквих ће радника бити потребно у будућности и какве ће бити импликације тих 

предвиђања. Ова фаза уклјучује предвиђање потреба за лјудским ресурсима, израду 

систематизације радних мјеста и описа послова, сагледавање могућности попуњавања 

предвиђених радних мјеста, доношење вишегодишњих и годишњих планова, као и 

праћење реализације планова. 
 
У процесу планирања лјудских ресурса потребно је стално подешавање планова, јер су 

цилјеви и здравственог система и здравствених установа промјенлјиви, а њихово 

достизање несигурно. Планирање лјудских ресурса је, такође, врло сложено, јер зависи 

од великог броја фактора који нису сви под контролом здравственог система 

(технолошка достигнућа, промјене у популацији, захтјеви корисника, интервенције 

владе, ниво конкуренције у здравственом сектору). Данашњи ниво промјена у пословању 

установа и екстерном окружењу захтијева од менаџера да активности планирања 

лјудских ресурса интегришу са дугорочним пословним планирањем. 

 

Преиспитивање приступа планирању лјудских ресурса 

 

Да би менаџери процијенили у којој мјери се планирањем лјудских ресурса у њиховој 

здравственој установи омогућује да се осигура адекватан број, квалитет и дистрибуција 

особлја, могу поставити слједећа питања:  
• Да ли су у изради систематизације радних мјеста учествовале све 

заинтересоване стране?   
• Да ли установа има поставлјене средњорочне или дугорочне цилјеве за које 

се може везати годишњи циклус планирања?  

• Да ли у изради годишњег плана лјудских ресурса учествују сви који су 

уклјучени у управлјање установом?   
• Да ли је годишње планирање лјудских ресурса у вези са израдом годишњег 

пословног плана установе?  

• Да ли се користи адекватан и реалистичан приступ за процјену потребног броја 

особлја?   
• Да ли располажете свим подацима потребним за израду годишњег плана лјудских 

ресурса?   
• Да ли се, приликом планирања лјудских ресурса, узимају у обзир сви 

ограничавајући фактори (уклјучујући и финансијска ограничења)?   
• Ко доноси годишњи план лјудских ресурса?   
• Да ли је усвојена верзија плана лјудских ресурса доступна свима који треба да 

раде на реализацији плана?  

• Да ли се, и у којим интервалима, прати реализација плана?  
 
2. Регрутовање особлја подразумијева све активности које установа предузима да би 

утицала на број и квалификације особа које се пријавлјују на упражњена радна мјеста и 

да би повећала вјероватноћу да ће пријавлјене особе прихватити запослење и 

задржати се на новом радном мјесту. Регрутовање се наставлја на процес планирања и 

формирања радних мјеста, а започиње  



доношењем одлуке  постојању упражњеног радног мјеста и сагледавањем потребних 
услова и 
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квалификација (обично садржани у правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста). Ове информације одређују да ли ће упражњено радно 

мјесто бити попуњено примјеном унутрашњих (интерних) или сполјашњих (екстерних) 

метода регрутације. 
 
Интерно регрутовање подразумијева налажење одговарајућих особа у самој установи, 

међу запосленим радницима. Основни интерни путеви регрутовања су унапређење на 

хијерархијски вишу позицију, премјештај на друго радно мјесто и ротирање на послове 

који имају привремени карактер. 
 
Екстерно регрутовање подразумијева трагање за особлјем на тржишту рада. Методе за 

екстерно проналажење особлја могу бити формалне и неформалне. У формалне изворе 

екстерног регрутовања спадају оглашавање, сарадња с агенцијама за запошлјавање и 

регрутовање преко школа и факултета. Неформални извори регрутовања се примјењују у 

случају особлја које је на неки начин у вези са установом (претходна сарадња са уста- 

новом, препоруке постојећих и бивших радника или препоруке из других извора), те као 

такво познаје установу (а са друге стране и установа познаје њихове способности и 

квалитете). 
 

 

Преиспитивање приступа регрутовању особллја 

 

Да би менаџери процијенили да ли постојећи приступ регрутовању омогућује 

привлачење квалитетног особлја у мјери потребној установи, могу поставити 

слједећа питања: 
 

• Каква је понуда радника на локалном тржишту рада? Да ли је приступ 

регрутовању који се користи у складу с том понудом?  

• На који начин установа, у јавности и локалној заједници, гради слику о себи као 

пожелјном послодавцу?   
• Шта је то што установа може понудити некоме из једне од група дефицитарног 

особлја, а што би таквог радника навело да озбилјно размотри могућност 

запошлјавања у установи?  

• Који постотак радних мјеста попуњавате интерним регрутовањем?   
• Колико су за установу значајни неформални извори регрутовања?   
• Имате ли упражњених радних мјеста која већ дужи период желите а не 

успијевате да попуните?  

 
3. Селекиија и запошлјавање особња уклјучује избор особа које својим карактеристикама 

најболје одговарају карактеристикама упражњених радних мјеста, те њихов пријем у радни 

однос. Сврха селекције је предвиђање будуће успјешности појединца у радним и 

пословним ситуацијама. Критеријуми процјене успјешности зависе од природе посла и 

организационог контекста. 
 
Људи се разликују у погледу интереса, потреба, мотива, способности и других 

карактеристика. На основу описа послова могу се дефинисати вјештине, способности, 

карактеристике и понашања која се захтијевају од потенцијалног особлја. Какав ће бити 

избор критеријума, на основу којих ће се цијенити будућа успјешност у раду, зависи од 



система вриједности, развијености менаџмента, 

стручности особлја и менаџера који се баве селекцијом. Као главне критеријуме 
селекције, 
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здравствене установе често користе само степен стручне спреме и године радног 

искуства, иако у данашње вријеме све чешће траже лјуде који су спремни да уче, 

односно који имају потенцијал за савла-давање потребних вјештина. 
 
Критеријуме селекције треба свести на минималан број клјучних критеријума. При томе 

је за сваки критеријум потребно утврдити скалу за мјерење и одредити потребан ниво. У 

литератури се често наводи Роџеров седмостепени план за утврђивање захтјева према 

извршиоцима, који се састоји од процјењивања: 
 
(1) физичке појаве (изглед, говор);  
 
(2) постигнућа (квалификације, лиценце);  
 
(3) опште интелигенције;  
 
(4) специјалних способности (нумеричке, вербалне);  
 
(5) интересовања;  
 
(6) личности и  
 
(7) породичних прилика.  

 

Преиспитивање приступа селекцији и запошлјавању особлја 

 

Да би менаџери процијенили у којој мјери установа запошлјава раднике који 

оптимално одговарају захтјевима својих радних мјеста. могу поставити слједећа 

питања: 
 

• Да ли постојећи описи послова представлјају доволјно јасну основу за 

одређивање комплекснијих критеријума за селекцију?  

• Ко и на који начин врши процјену кандидата приликом при- јема у радни однос?   
• Колико су при избору нових радника значајне неформалне препоруке 

(уклјучујући и препоруке упућене из различитих центара моћи)?   
• Која је реална улога комисије за процјену и одабир кандидата?   
• Колико је учестала пракса да се конкурси за пријем радника расписују да би се 

формализовао избор који је већ претходно направлјен?   
• Које вријеме је просјечно потребно за попуну упражњеног радног мјеста?   
• Ко у установи располаже вјештинама потребним за спровођење комплексније 

процјене кандидата?  
 
4. Соиијализаиијом и увоћењем нових радника у посао осигурава се прилагођавање 

радника условима радне средине и правилима пословања, као и упознавање с послом 

који ће обавлјати, радним задацима који спадају у опис послова, колегама, пословањем 

цјелокупне установе, услугама које се пружају, цилјевима, вриједностима, историјатом, 

правилима пословања, бенефицијама и обавезама радника.  
 
Процесу увођења радника у посао придаје се различит значај \ различитим установама. 

Постојеће праксе иду од добро вођеног програма, којим се брзо постиже ефикасност 



радника, преко 
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недослједног спровођења програма, до потпуног изостанка било каквог програма 

увођења у посао и препуштања новог чланг тима самом себи. Установе у којима нема 

цјеловитог и систематског увођења новог особлја у посао, рискирају не само губитак 

доприноса особлја тимском раду и ефикасности већ и губитак интереса новог члана 

колектива за установу и позиције у њој. Добро осмишлјен и систематски припремлјен 

програм увођења у посао има вишеструке предности, међу којима су: 
 
(1) ефикасније коришћење времена особа задужених да спроведу програм увођења у 

посао,  
 
(2) брже и ефикасније завршавање административних послова који су у вези са 

запошлјавањем и почетком рада,  
 
(3) конзистентност приступа према свим новим радницима,  
 
(4) поболјшана комуникација између новог радника и менацера/ ментора,  
 
(5) стварање атмосфере добродошлице и сарадње,  
 
(6) скраћење времена потребног за постизање пуне ефикасности нових радника, као и 

брже унапређење учинка новог особлја,  
 
(7) јачање веза међу особлјем и брже развијање осјећаја припадности новој средини,  
 
(8) веће задоволјство новог радника послом и  
 
(9) унапређење репутације установе као пожелјног послодавца.  

 

Преиспитивање присхупа увођењу нових радника у посао 

 

Да би менаџери процијенили у којој мјери постојећи систем увођења у посао 

омогућује брзу социјализацију и интегрисање нових радника у установу, могу поставити 

слједећа питања: 
 

• Да ли сви нови радници пролазе програм увођења у посао?   
• Да ли се врши увођење у посао радника распоређених на друга радна мјеста, 

гдје се примјењује друга технологија рада?  

• Да ли је предвиђено адекватно вријеме за увођење у посао?   
• Да ли програм увођења у посао, уз краткорочну оријентацију радника, 

предвиђа и дугорочније обучавање за рад на специфичним пословима?   
• Како је период увођења у посао схваћен од стране постојећег особлја 

установе? Да ли је виђен као формално или као суштински значајно питање?   
• Ко и на који начин одређује садржај програма увођења у посао?   
• Колико превентабилних повреда на раду је евидентирано током прва 3 мјесеца 

рада у установи?  
 
5. Обука и развој особлја омогућују прилагођавање установе промјенама у окружењу и 

задоволјавање потреба особлја за стицањем нових знања и вјештина. Пожелјно је да у 

здравственој установи постоји систематски приступ обуци, који полази од чињенице да 

лјуди уче све  

вријеме, без обзира на то да ли пролазе кроз формалну обуку или не. Сви учимо на 
основу 
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сопственог искуства и грешака, а неформалне савјете и смјернице добијамо од породице, 

пријателја и сарадника. Такво учење је спонтано, непланирано и неизвјесно, ако се 

посматра из перспективе здравствене установе. У установама у којима нема 

систематског приступа, обука се не планира у склопу укупног планирања рада установе. 

Установа не приступа обуци стратешки, обуци се придаје низак приоритет, а она се 

реализује на ад хок основи. Обука се обично организује као одговор на неку кризну 

ситуацију, потребе за обуком се не процјењују адекватно и не врши се евалуација обуке. 

Менаџерске вјештине се уче ''у ход'', кроз свакодневну праксу. 
 
Да би се индивидуално учење искористило за постизање организационих цилјева, 

потребно је да здравствена установа прецизно уреди одговорности за поједине кораке у 

планирању и реализацији обуке. У установама гдје се систематски приступа обуци, 

планирање обуке је саставни дио укупног процеса планирања рада установе, а обука 

служи као средство за постизање цилјева. Обуци се приступа стратешки и она се 

посматра као један од приступа за развој особлја. Уочава се цикличност приступа који 

почиње процјеном потреба, а завршава се евалуацијом обуке. Код систематског 

приступа се развој менаџерских вјештина планира, а у реализацмји обуке се користи 

комбинација формалне обуке, менторског рада и планског коришћења свакодневног 

искуства. Потенцијалне користи од систематског приступа обуци су те што оваква 

обука: 
 
(1) представлја бржи и исплативији начин савладавања конкретног посла на 

поједином радном мјесту;  
 
(2) доводи до смањења грешака у раду, што резултира мањим утрошком времена за 

рјешавање кризних ситуација;  
 
(3) правовремено припрема установу за рад у промјењивом окружењу;  
 
(4) помаже успоставлјање сарадње између појединаца и група унутар установе;  
 
(5) смањује број особлја које напушта установу;  
 
(6) омогућује флексибилнији одговор на технолошке промјене;  
 
(7) доприноси безбједности рада особлја;  
 
(8) подиже репутацију установе, олакшавајући регрутовање особлја и  
 
(9) унапређује задоволјство послом.  

 

Преиспитивање приступа обуци и развоју особлја 

 

Да би менаџери процијенили у којој мјери се постојећим при- ступом обуци и развоју 

особлја обезбјеђује одржавање и унапређивање знања и вјештина особлја, могу 

поставити слједећа питања: 
 

• Ко и на који начин процјењује потребе за обуком?   
• Да ли су идентификована знања и вјештине чији развој представлја стратешки 
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• Да ли установа припрема годишњи план обуке?   
• Да ли у изради годишњег плана обуке учествују сви који су уклјучени у 

управлјање установом?  

• Да ли је годишње планирање обуке у вези са израдом годишњег пословног плана 

установе?  

• Да ли су годишњим финансијским планом предвиђена средстава за реализацију 

планираних обука?  

• Да ли се у условима финансијских ограничења додатне уштеде покушавају 

остварити кроз смањивање трошкова који су у вези са едукацијом?  

• Да ли се одржавање и унапређивање знања и вјештина планира за све групе 

особлја установе?  

• Који постотак радника установе је претходне године похађао неку врсту 

едукације?   
• Ко и на основу чега одлучује да ли неко од радника установе може похађати 

одређену едукацију?   
• У којој мјери се користе интерне едукације да би се знања и вјештине преносиле 

унутар установе?  

• Ко и на који начин процјењује резултате спроведених обука?  

 

6. Оијена и вредновање учинка подразумијева поређење резултата рада са 

успоставлјеним стандардима, на основу чега се доносе одлуке о личним примањмма, 

унапређивању и распоређивању особлја.  
 
Оцјена радног учинка спада у контролну функцију менаџмента здравствених установа. 

Ради се о формализованом и структурисаном поступку, усмјереном на одређени 

временски период (за разлику од свакодневног, ад хок процеса вредновања и оцјењивања 

од стране непосредних руководилаца). Радни учинак може се оцјењивати за сваког 

појединца или на нивоу радних тимова. Систем оцјене учинка је сложен систем, за чије 

адекватно функционисање је неопходно да буду прецизно дефинисани учесници у 

оцјењивању, динамика оцјењивања, методе оцјењивања, критеријуми оцјене учинка, 

скале оцјењивања, поступак оцјењивања и коришћење резултата оцјењивања. У оцјену 

радног учинка могу се упуштати само добро уређене организације, у којима су сви 

други аспекти менаџмента лјудских ресурса претходно доведени на висок ниво. 
 
Систем награђивања један је од најмоћнијих инструмената који менаџери имају на 

располагању за мотивисање, обликовање и кориговање понашања особлја. Уз мотивисање 

особлја, међ\ цилјевима система награђивања су и привлачење и задржавање 

квалитетног особлја, одржавање конкурентности на тржишту радне снаге и контрола 

трошкова који су у вези са особлјем. Тек након што менаџери одреде какво понашање 

особлје треба исполјавати у свакодневном раду и које резултате треба постизати, може се 

развијати систем награђивања таквог понашања и резултата. Уз ова два елемента, при 

изградњи система награђнвања треба дизајнирати врсту награде и механизам за награђи- 

вање. Први корак у дизајнирању система награђивања ипак подразумијева долажење до 
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понашање и резултате очекује. Менаџер може утицати на понашање радника само ако га 

за одређене активности или резултате награђује оним наградама. које радник цијени и 

које су за њега важне. Различити радници од посла очекују различите ствари. 

Менаџери морају знати коју врсту награда њихово особлје очекује и цијени да би 

награде могли прилагодити очекивањима радника. При успоставлјању механизма 

награђивања потребно је дефинисати како и када се награде дају, ко и како оцјењује 

понашање и резултате који се награђују, на основу којих критеријума и да ли је 

информација о висини примања јавна или тајна. Системом награђивања, најширем 

смислу, обухваћене су све награде материјалне и нематеријалне природе. Уз плату, 

особлју установе могу се објеђивати и признања, похвале, поштовање, статус и 

могућност стручног усавршавања. Приликом дизајнирања система награђивања 

менаџери морају планирати начин на који ће особлју обезбиједити и нематеријалне 

награде. У супротном, од радника ће добијати оно што плаћају, а не оно што желе. 

 

Преиспитивање приступа оцјени и вредновању учинка 

 

Да би менаџери процијенили адекватност постојећег приступа праћењу и вредновању 

резултата рада, могу поставити слједећа пи- тања: 
 

• Да ли је јасно дефинисан стандардни мјесечни обим послова за све групе 

особлја?   
• Да ли су дефинисани критеријуми на основу којих може да се процјењује рад 

појединца?   
• Да ли је индивидуална оцјена учинка културолошки прихватлјива?   
• Да ли смо сигурни да ће менаџери правично оцијенити све своје подређене?   
• Да ли постојећи правни оквир дозволјава повезивање награђивања са оцјеном 

рада?   
• Да ли су менаџери установе спремни преузети одговорност за редовно 

исказивање формалне оцјене рада својих сарадника?  

 
7. Управлјање каријером подразумијева све активности које предузимају сами 

радници, али и установа у којој раде, како би постали свјесни својих способности, 

вјештина, знања и склоности, а затим их усавршили и искористили за усмјеравање 

сопствене каријере и напредовање у њој.  
 
За разлику од неких других професија, за здравствене раднике постоји више 

ограничења у изградњи сопствене каријере. Мали је број организација, осим 

здравствених установа, које имају потребу за запошлјавањем здравствених радника. 

Константно усмјеравање ка раду са одређеним групама пацијената чини здравствене 

раднике мање флексибилним и мање спремним за промјену запослења. У здравственим 

установама постоји ограничен број руководних радних мјеста, при чему промјене 

менаџера на средњем и оперативном нивоу управлјања нису толико честе да би 

отварале путеве каријера за већи број особа. 
 
Иако је задржавање клјучних лјуди важно за успјешно пословање сваке установе, ријетко се 



срећу планови и програми препознавања, усмјеравања и задржавања квалитетног особлја. 

Задржавање особлја је важно ако се желе избјећи трошкови који су у вези са поновним 

регрутовањем, селекцијом, обуком и евентуалним напуштањем запослења од стране 

новопримлјног особлја. Понекад је губитак за установу много комплекснији, јер, осим 

губитка 
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времена и новца, одлазак радника са собом понекад носи и прекид активности, проблеме 

у пословању, пад продуктивности, мотивације и радног морала других ргадника. 

Доброволјно напуштање запослења је проблем многих установа. На овај вид одласка из 

установе се углавном одлучују најболји, способни, продорни и млађи радници. Сваки 

менаџер сноси одговорност за задржавање клјучних радника, што може једино постићи 

стварањем атмосфере у којој се особлје осјећа награђеним, признатим и поштованим. 
 
 

Преиспитивање приступа управлјању каријером 

 

Да би менаџери процијенили да ли установа адекватно подржава развој и 

напредовање сопственог особлја, могу поставити слједећа питања: 
 

• Да ли је руководству установе јасно ко су клјучни раднници које је неопходно 

задржати у установи?  

• Да ли је професионални развој ствар сваког појединца или питање о којем 

установа треба водити рачуна?   
• Који постотак нових радника убрзо након запошлјавања напусти установу?   
• Које могућности за напредовање има особлје установе?   
• Да ли се успјешност и резултати рада узимају у обзир при унапређивању? Или 

се овакве одлуке доносе на основу других параметара?  

• Да ли је висока стручна спрема предуслов за обавлјање менаџерских послова у 

области здравствене његе?  

• Да ли је у установи пракса да је најстарији лјекар обично начелник службе и да 

на том мјесту углавном остаје до свог пензионисања?  

• У којој мјери културолошки стереотипи, који постоје у здравственој установи, 

спречавају развој и напредовање осо6лја? Да ли сте спремни радити на 

разбијању оваквих стереотипа?  
 
Подјела процеса управлјања лјудским ресурсима на фазе омогућује менаџерима да 

прецизније одреде кораке и активности у свакој од фаза, дефинишу одговорности за 

спровођење појединих корака, поставе писана правила која регулишу извођење 

појединих корака и идентификују документацију која мора пратити те кораке. Свака 

фаза у процесу има своје мјесто и значај. Свјесно или ненамјерно занемаривање било 

које од фаза може имати послједице по функционисање цјелокупне здравствене 

установе. 
 
 

4.6. Одговорности за управњање лјудским ресурсима 

 

Комплетна одговорност за управлјање лјудским ресурсима је на менаџерима 

здравствених установа. Оснивач здравствене установе, који обично менаџерима 

поставлја захтјеве, не може бити директно одговоран ни за једну фазу у процесу 

управлјања лјудским ресурсима. Слична је ситуација и у случају захтјева институција 



које финансирају рад здравствених установа. 
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Одговорности за управлјање лјудским ресурсима дефинишу се описима послова и 

процедурама. У многим здравственим установама се описима послова, у Правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији, менаџерске одговорности недоволјно 

јасно утврђују. Једно од могућих рјешења тог проблема је додатно прецизирање 

одговор- ности путем једне или више писаних процедура којима се практично 

допуњавају описи послова. 

 

Примјер: Одговорности за управлјање лјудским ресурсима 

 

У једном од домова здравлја у Републици Српској менаџерске одговорности које су у 

вези са лјудским ресурсима прецизиране су путем три засебне процедуре (Планирање, 

Управлјање лјудским ресурсима и Поступак организовања и спровођења обуке). 

Одговорности су груписане према фазама процеса на слједећи начин: 
 

1. Планирање лјудских ресурса: За ову фазу свеукупно је одговоран начелник 

службе за правне, кадровске и опште послове, а у њој учествује и замјеник 

директора и начелници служби.   
2. Проналажење извора особлја: За ову фазу свеукупно је одгово- ран директор 

дома здравлја, а у њој учествују помоћници директора и начелници служби.   
3. Избор особлја: За ову фазу свеукупно је одговоран директор дома здравлја, а у 

њој учествују именована комисија, референт за кадровске послове и начелник 

службе за правне, кадровске и опште послове.  

4. Увођењеу посао: За ову фазу одговорни су начелници служби, а у њој 

учествују и непосредни руководиоци, референт кадровских послова, представник 

руководства за квалитет, стручни сарадник за заштиту и здравлје на раду и 

стручни сарадник за заштиту од јонизујућих зрачења.   
5. Развој лјудских ресурса: За ову фазу свеукупно је одговоран начелник службе за 

правне, кадровске и опште послове, а у њој учествују начелници осталих 

служби и директор дома здравлја.  

6. Процјена перформанси: За ову фазу одговорни су непосредни руководиоци, а у 

њој учествују начелници свих служби и директор дома здравлја.   
7. Предузимање мјера но основу оцјене перформанси: За ову фазу свеукупно је 

одговоран директор дома здравлја, а у њој учествују и начелници свих служби.  
 
Менаџери који су више позиционирани у организационој хијерархији чешће се баве 

доношењем организационих политика и успоставлјањем система за управлјање лјудским 

ресурсима, док се они ниже позиционирани интензивније баве спровођењем политика и 

примјеном система. Реално је очекивати да постоје разлике између описа послова и 

стварног обима рада. Описи послова се морају периодично дорађивати да би се ове 

разлике умањиле. Ради болјег сагледавања сопствене улоге у управлјању лјудским 

ресурсима, потребно је, осим свога, размотрити и описе послова менаџера вишег (због 

координације активности које се централизовано воде на нивоу установе), нижег (због 

праћења и контроле рада) и истог нивоа (због међусобног усклађивања приступа). 
 
У малим здравственим установама нема смисла организовати засебну службу нити има 

потребе  
ангажовати стручњака за лјудске ресурсе. Директор установе и правник би требало да 

буду 
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одговорни за успоставлјање система управлјања лјудским ресурсима и доношење 

организационих политика. Примјена система и политика у области менаџмента лјудских 

ресурса спада у дјелокруг рада свих менаџера у малим установама. 
 
У здравственим установама средње величине такође нема смисла организовати засебну 

службу, али би требало размишлјати о засебном радном мјесту на ком би се 

координисало доношење и преиспитивање организационих политика које су у вези са 

лјудским ресурсима, обједињавале активности оцјене учинка, припреме и реализације 

програма развоја особлја. За ове послове би био пожелјан едукован стручњак за 

лјудске ресурсе, али их, уз одговарајуће искуство, могу обавлјати и други профили 

особлја. У успоставлјању система за управлјање лјудским ресурсима и доношењу 

организационих политика би требало да учествују менаџери виших нивоа, док примјена 

система и политика спада у дјелокруг рада свих менаџера. 
 
У великим здравственим установама би требало размишлјати о успоставлјању 

засебних одјелјења или служби за лјудске ресурсе. У њиховој надлежности би било 

преиспитивање система и доношење организационих политика у области менаџмента 

лјудских ресурса. Примјена система и политика спада у дјелокруг рада свих менаџера, 

док менаџери виших нивоа треба да учествују у њиховом доношењу. Служба за лјудске 

ресурсе би, уз друге профиле, могла запошлјавати и стручњаке у области лјудских 

ресурса (ако су расположиви, јер образовни систем тренутно не едукује овај профил 

стручњака и на тржишту рада се могу наћи само ако су школовани у иностранству). 
 
Постоји већи број специјализованих послова у области менаџмента лјудских ресурса 

које у здравственим установама треба обавлјати периодично (нпр. оцјена 

задоволјства или искоришћености особлја) или једнократно (нпр. израда писаних 

процедура или дефинисање специфичних мјерила учинка). За обавлјање оваквих 

послова није потреб- но имати стално запослено особлје, већ се одговарајући 

стручњаци могу привремено ангажовати по потреби. 
 

 

4.7. Главне поруке 

 
Менаџмент лјудских ресурса представлја интегрисану примјену система, политика и 

менаџерских пракси у регрутовању, задржавању и развоју особлја, путем које здравствена 

установа остварује своје цилјеве. Примарну одговорност за менаџмент лјудских ресурса у 

здравственим установама имају менаџери на различитим организаци- оним нивоима. Осим 

здравствених радника, у њиховој надлежности је и већи број других профила особлја. 

Будући да свој посао обавлјају у динамичним условима, менаџери здравствених установа 

морају прилагођавати системе, политике и праксе промјенама окружења. Менаџмент 

лјудских ресурса је комплексна цјелина која обухвата планирање особлја, регрутовање, 

селекцију, запошлјавање, социјализацију и увођење у посао, обуку и усавршавање, оцјену 

и вредновање учинака и управлјање каријером. При расподјели одговорности за 

управлјање лјудским ресурсима потребно је обухватити све фазе процеса. За ефективно 

управлјање лјудским ресурсима неопходне су адекватно формулисане организационе 



политике, функционалан систем управлјања и дослједне менаџерске праксе. 
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4.8. Додатни извори информација  

 

• Ово поглавлје је у значајној мјери засновано на наставном модулу Менаџмент 

лјудских ресурса у здравственим установали припремлјеном од стране Центра 

за здравствени менаџмен Института за јавно здравство Републике Српске, који 

нуд свеобухватније информације о процесу управлјања лјудскт ресурсима у 

здравственим установама.   
• Журнал Хуман Ресоурцес ин Хеалтх (Људски ресурси у здравству) се објавлјује у 

електронској форми, путем интернета. Публикује чланке из области планирања, 

управлјања и обра зовања лјудских ресурса у здравству. Приступ чланцима 
;
 

бесплатан. Доступан је на веб страници:  хттп://www.хуман ресоурцес-

хеалтх.цом/   
• У оквиру пројекта Политика примарне здравствене заштит на Балкану израђен 

је већи број едукативних материјала и ана лиза које се тичу планирања и 

регулисања лјудских ресурса примарној здравственој заштитм у Босни и 

Херцеговини. ОБИ документи су доступни на веб страници:  

хттп://www.цанбхп.орг   
• Веб страница  хттп://www.хрхресоурцецентер.орг/ успоставлјена и са цилјем да 

землјама у развоју послужи као глобални ресурсш центар у области менаџмента 

лјудских ресурса у здравству. На овој страници се могу наћи релевантни 

материјали из земалја источне Европе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.human/
http://www.canbhp.org/
http://www.canbhp.org/
http://www.hrhresourcecenter.org/
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5. Управлјање финансијама у здравственим установама 
 
 
 

Здравствена заштита је скуп услуга и активности за унапређење и очување здравлја 

лјуди, спречавање оболјења и повреда, рано откривање оболјења, благовремено 

лијечење и рехабилитацију, а која је организована на примарном, секундарном и 

терцијарном нивоу. На сваком од тих нивоа постоје различити типови здравствених 

установа, на примјер, у Републици Српској се примарна здравствена заштита 

обезбјеђује путем амбуланти породичне медицине, стоматолошких амбуланти, домова 

здравлја, домова за здравствену његу и апотека. 
 
Основна претпоставка за функционисање сваког организованог система, па и система 

здравствене заштите, јесте обезбјеђење финансијских средстава за његов рад, као и 

адекватно управлјање финансијама. Значај управлјања финансијама у здравственим 

установама најлакше се сагледава путем процјене реалних прихода из различитих извора 

финансирања и процјене расхода које ће установа остварити. Добро планирање прихода из 

различитих извора и добро планирање расхода јесу основа на којој почива добро 

управлјање финансијама једне здравствене установе. 
 
Планирање прихода подразумијева претходну анализу сваког извора финансирања, у 

цилју постизања што веће извјесности остварења планираних финансијских средстава, 

нарочито с аспекта друштвених, економских, политичких, законских, демографских, 

социјалних и других фактора који утичу или могу да утичу на остваривање прихода. 
 
Планирање расхода мора да се креће у оквирима планираних прихода, како би 

здравствена установа пословала без губитака. Дакле, мора постојати равнотежа између 

прихода и расхода. Добро планирање расхода подразумијева и добро управлјање 

трошковима. План лјудских ресурса, набавки, инвестиција и други планови морају се 

пројектовати тако да се не наруши равнотежа између прихода и расхода. У томе се и 

састоји значај управлјања финансијама у здравственим установама. 
 
Претежан дио средстава за финансирање јавних здравствених установа се обезбјеђује 

заклјучивањем уговора са Фондом здравственог осигурања ПЦ, при чему висина 

уговора зависи од различитих фактора. У домовима здравлја, на примјер, што веће 

обухватање осигураних лица, односно регистрација и верификација осигураних лица у 

тимове породичне медицине, јесте основни предуслов за позиционирање дома здравлја 

код заклјучивања уговора о финансирању. Истовремено, дом здравлја може да уговара 

и услуге консултативно-специјалистичке заштите из области педијатрије и 

гинекологије, као и услуге лабораторијске дијагностике, физикалне рехабилитације, 



хигијенско-епиде- миолошке заштите, заштите менталног здравлја, хитне медицинске 

помоћи и превоза пацијената. Основни принцип који треба испоштовати у свим 

дијеловмма 
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установе је организовање радних тимова у складу с нормативима и стандардима, водећи 

рачуна да сваки тим буде у функцији остваривања прихода здравствене установе. 
 
Основни цилј овог поглавлја је да се менаџерима у здравственим установама приближе 

основни економски принципи, начин финансирања и добре праксе у обезбјеђењу што 

јефтиније и ефикасније здравствене заштите становништва, с фокусом на установе 

примарног нивоа здравствене заштите. 

 

 

5.1. Начини финансирања здравствене заштите 

 

У свијету постоји пет основних начина, или болје речено извора финансијских 

средстава, за финансирање здравствене заштите у здравственим установама: 
 

1. финансирање из буџета,   
2. финансирање од уплаћеног обавезног здравственог осигурања,   
3. финансирање из средстава заједнице,   
4. финансирање из средстава која директно здравственим устано- вама уплаћују 

корисници здравствених услуга и  

5. финансирање од донација (иностране и домаће).  
 
Финансирањем из буџета (нпр. Буџета Републике Српске, буџета градова и општина) 

здравствена заштита постаје само још један од корисника буџетских средстава. У 

околностима када се о расподјели из буџета одлучује сваке године, а гдје политика 

приликом усвајања буџета има огроман утицај, и финансирање здравствене заштите је 

често различито из године у годину, јер се о средствима за здравство фактички 

преговара сваке године. Дакле, у оваквом начину финансирања утицај политике не би 

био занемарлјив. Свака промјена власти би утицала на избор приоритета у 

финансирању из буџета, нарочито у кризним годинама када је недостатак буџетских 

прихода евидентан и расположива средстава не покривају буџетске расходе. Приходи 

буџета могу се обезбјеђивати наплатом различитих врста пореза на државном, 

регионалном или на локалном нивоу. Порези могу бити општи или намјенски. Која ће се 

врста пореза користити за финансирање здравствене заштите, зависи првенствено од 

нивоа економског развоја землје. Землје са нижим националним дохотком се више 

ослањају на порезе који се лакше прикуплјају. Неријетко се дешава да се, иако је неки 

други начин финансирања доминантан, одређене услуге (јавно здравство или 

здравствене услуге за сиромашне групе становништва) финансирају из буџетских 

прихода. 
 
Финансирање здравствене заштите од уплаћеног обавезног здравственог осигурања 

јесте финансирање које је одвојено од буџетског финансирања, увођењем намјенског 

доприноса и формирањем јединствене базе података у којој су регистровани сви 

осигураници и уплатиоци доприноса. Висина (основица и стопа) доприноса је одређена 

посебним законом, а доприноси се прикуплјају одвојено од пореза. Фактички, осигурана 

лица одвајају одређени дио својих прихода са очекивањем да ће средства бити 

употријеблјена за финансирање њихове здравствене заштите. 
 
Плаћањем доприноса, осигурана лица фактички удружују здравствене ризике само 

осигураних лица,  



а не и осталог дијела неосигураног становништва. За потребе коришћења здравствене 

заштите 
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неосигураних категорија становништва морају се обезбиједити додатна средства, која се 

прикуплјају од наплате пореза и других прихода буџета и усмјеравају у здравствени 

систем за обезбјеђење здравствене заштите неосигураног дијела становништва. 

Обавезно здравствено осигурање постоји у више од 60 земалја свијета. 
 
Финансирање здравствене заштите од доброволјног здравственог осигурања 

представлја извор у ком су осигурана лица купци осигурања од независних, 

конкурентских продаваца осигурања (осигуравајућих агенција). Дакле, они на 

доброволјној основи купују осигурање од осигуравајућих агенција. Овакав систем 

карактеристичан је за Сједињене Америчке Државе, гдје је 90-их година прошлог 

вијека приватним здравственим осигурањем било обухваћено око 75% становништва. 

Купац осигурања бира програм или шему осигурања по којој ће се осигурати. Премије 

које појединац плаћа у доброволјном здравственом осигурању зависе од процјене 

настанка одређених ризика за здравлје (а не од способности да се осигурање плати). 

Треба рећи да, у правилу, доброволјно здравствено осигурање може бити замјенско, 

допунско или додатно, а могу га нудити јавне или приватне осигуравајуће агенције. 
 
Финансирање здравствене заштите из средстава локалне заједницеце се обично 

среће у сиромашним землјама, у којима не постоји оба- везно здравствено осигурање, 

као што су субсахарска Африка, Кина, Индија, Мексико, Филипини и друге землје. На 

нивоу локалних зајед- ница се организују шеме за прикуплјање и трошење новца за 

примарну здравствену заштиту. Чланство у овим шемама је углавном доброволј- но, 

средства која се прикупе су често скромна и троше се за финанси- рање ограниченог 

броја и обима услуга. 
 
Финансирање из средстава која директно здравственим установама уплаћују 

корисници здравствених услуга односи се на све облике непосредног плаћања 

корисника услуга здравственим установама. Ту спадају: 
 

• плаћање пуне цијене лијекова и услуга (у јавним или приватним установама), 

које нису покривене здравственим осигурањем;   
• плаћање пуне цијене услуга у приватним установама, за услуге које су иначе 

покривене здравственим осигурањем, али са којима није уговорено пружање 

услуга;   
• плаћање партиципације за лијекове и услуге које нису у потпуности покривене 

здравственим осигурањем и   
• неформална плаћања здравствених услуга.  

 
Финансирање здравствене заштите од донација може бити значајан извор финансирања 

здравствене заштите становништва у сиромашнијим землјама, нарочито када је ријеч о 

иностраним донацијама. Донатори се рјеђе фокусирају на финансијску подршку реформама 

система, а више на подршку специфичним програмима са мјерлјивим исходима 

(вакцинација, туберкулоза, АИДС, маларија). 
 
Финансирање установа примарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској 

врши се првенствено уговарањем пружања здравствених услуга са Фондом здравственог 



осигурања Републике Српске. На тај начин се обезбјеђује највећи дио средстава 

потребних за пословање ових здравствених установа. Мањи дио средстава се 

обезбјеђује од стране локалне управе и од комерцијалних здравствених услуга које 

установе пружају. С обзиром на тренутну економску  
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ситуацију у здравству у цијелој Републици Српској, здравствене установе су у обавези да 

израде акционе планове штедње, као и да интензивирају активности на повећавању 

прихода од пружених комерцијалних здравствених услуга, а све у цилју смањења 

негативних ефеката недостатка средстава за потребе здравства. 
 
У времену све неизвјеснијег финансирања здравствених установа од стране Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске, као императив се намеће обавеза 

изналажења додатних извора прихода. 

 

 

5.2. Систем обавезног здравственог осигурања у Републици Српској 

 

Систем обавезног здравственог осигурања у Републици Српској организован је на 

начелима која су заступлјена у већини европских земалја: солидарности, 

узајамности, једнакости и свеобухватности. Да би све функционисало на потребном 

нивоу, први корак је да што већи број грађана буде пријавлјен на здравствено 

осигурање и да се редовно уплаћују доприноси за здравствено осигурање за сва 

осигурана лица. 
 
Темелј обавезног здравственог осигурања чини солидарност, која подразумијева да сви 

уплаћујемо допринос према економским могућностима, а скуплјена средства од 

обавезног здравственог осигурања трошимо према потребама. То је солидарност оних 

који имају више са онима који немају доволјно, здравих са болеснима, млађих са 

старијима. Солидарност подразумијева да ћемо сви у једном периоду свога живота 

издвајати средства да бисмо омогућили лијечење онима који су болесни, а у другом 

периоду живота користити здравствену заштиту из средстава оног дијела осигураника 

који издвајају више него што троше. Дакле, концепт солидарности обезбјеђује једнако 

право на здравствену заштиту свима, без обзира на економски и социјални статус 

осигураног лица. У нашем здравственом систему обавезним здравственим осигурањем 

обухваћена је велика већина становништва, а остваривање права из обавезног 

здравственог осигурања обезбјеђује се у здравственим установама и другим 

организацијама које са Фондом здравственог осигурања Републике Српске заклјучују 

уговоре о финансирању пружања здравствених услуга осигураним лицима. Дакле, улога 

Фонда здравственог осигурања је да акумулира средства од доприноса, и да на основу 

унапријед утврђених критеријума са здравст- веним установама заклјучује уговоре о 

финансирању пружања здравствених услуга осигураним лицима. 
 
Сва осигурана лица имају једнака права на здравствену заштиту. Осигурана лица, 

обухваћена обавезним здравственим осигурањем, сврстана су у неколико група: 
 

• осигураници,   
• чланови породице осигураника,   
• лица која су осигурана само за случај професионалне болести или повреде на 

раду,   
• страни државлјани који су осигурани на основу потписаних међудржавних 



споразума о социјалном осигурању.  
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Имајући у виду да се здравствене установе највећим дијелом финансирају од 

уплаћених доприноса, а и ради болјег разумијевања, потребно је подсјетити на 

неколико фундаменталних ствари. Тако у нашем здравственом систему постоје: 
 

• осигурана лица (лица за која се уплаћује допринос),   
• обвезници уплате доприноса (уплатиоци доприноса за осигурана лица уплаћују 

доприносе за здравствено осигурање, а најчешће су то послодавци),   
• организација која прикуплја доприносе и контролише њихову уплату (Пореска 

управа Републике Српске),  

• организација која располаже прикуплјеним средствима (Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске),  

• здравствене установе, које пружају здравствене услуге осигураним лицима 

(даваоци здравствених услуга) и  

• институција која прати и контролише цјелокупно функционисање система 

обавезног здравственог осигурања (Министарство здравлја и социјалне заштите 

Републике Српске).  
 
У Републици Српској постоје четири ванбуџетска фонда (Фонд здравственог осигурања, 

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Јавни фонд за дјечију заштиту и Завод за 

запошлјавање) који се финансирају путем доприноса. Средства прикуплјена наплатом 

доприноса се не мијешају са осталим буџетским приходима (као што су порез на до- 

дату вриједност, други порези, акцизе, таксе). Укупна стопа доприноса износи 33%, од 

којих је 12% намијењено за обавезно здравствено осигурање. Основица за обрачун 

доприноса се разликује за различите врсте обвезника доприноса, што је прецизније 

дефинисано Законом о доприносима и Правилником о условима, начину обавјештавања, 

обрачунавања и уплате доприноса. У њима је, такође, дефинисано ко има обавезу да 

обрачуна и уплати доприносе (уплатилац доприноса) за лица која подлијежу обавези 

плаћања доприноса (обвезници доприноса). 
 
У нашем здравственом систему присутно је начело солидарности, као једно од 

основних начела на којима се заснивају системи социјалног осигурања, јер је висина 

уплаћених доприноса у вези са висином личног примања осигураног лица. Пуна 

примјена начела солидарности у нашем здравственом систему значи да они који то 

могу плаћају здравствену заштиту за себе и за оне који нису у могућности да плаћају 

(млађи за старије, богати за сиромашне, појединци за породмце, а лица са ниским 

нивоом за лица са високим нивоом здравственог ризика). За ефикасну примјену начела 

солидарности потребно је да здравствени систем покрива доволјно велику популацију 

како би се обезбиједили доволјни приходи за покривање ризика лијечења оболјења 

која прате високи трошкови. У супротном, ако је популација мала, мали су и укупни 

приходи, па се неће моћи исфинансирати лијечење оболјења која прате високи 

трошкови. 
 
Начело удруживања ризика је друго начело на којем се заснива систем здравственог 

осигурања. Здравствену заштиту највише користе дјеца (за коју доприносе плаћају 

родителји) и старије особе (које у финансирању система учествују у складу са својим 

могућностима). Особе са нискмм нивоом здравственог ризика најмање користе здравствену 

заштиту, а у највећој мјери учествују у њеном финансирању. Да би систем обавезног 

здравственог осигурања био одржив, у њега 



мора бити уклјучен доволјан број лица, а то обезбјеђује да се међусобним преклапањем 
ниских и 
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високих нивоа ризика, примјеном начела узајамности, обезбиједи функционисање 

система здравственог осигурања. 
 
Фонд здравственог осигурања Републике Српске купује здравствене услуге за потребе 

својих осигураника. Послови Фонда у спровођењу здравственог осигурања одређени 

су Законом о здравственом осигурању и Статутом Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске. Треба рећи да Фонд има одређени степен аутономије у провођењу 

здравственог осигурања. Та аутономија се огледа у томе да: 
 

• Фонд доноси велики број подзаконских аката којим се уређује систем обавезног 

здравственог осигурања;  

• Фонд предлаже начин распоређивања средстава за различите нивое 

здравствене заштите и различите намјене;   
• Фонд одлучује о цијенама здравствених услуга;   
• Фонд одређује принципе, услове и критеријуме за заклјучивање уговора са 

даваоцима здравствених услуга (услуге примарног нивоа здравствене заштите 

Фонд уговара са амбулантама породичне медицине, домовима здравлја, 

апотекама и домовима за здравствену његу).  
 
Фонд здравственог осигурања уговара пружање услуга са већим бројем давалаца 

здравствених услуга. Већина здравствених установа у Републици Српској у којима 

осигурана лица остварују своја права на здравствену заштиту налази се у јавном 

власништву чији је оснивач Република или локална заједница. Фонд здравственог 

осигурања Репблике Српске није оснивач нити је власник било које здравствене уста-

нове. 
 
Треба знати да ниједан систем здравственог осигурања не обезбјеђује доволјно 

средстава да би се пружале све могуће здравствене услуге осигураним лицима. Иако сва 

осигурана лица у Републици Српској према закону имају једнака права на здравствену 

заштиту, утврђене су групе и мјере које имају приоритет у остваривању здравствене 

заштите. Из расположивих средстава се финансирају приоритетне здравствене услуге за 

приоритетне популационе групе (према Одлуци о минималном пакету основне 

здравствене заштите), приоритетне групе грађана које су ослобођене плаћања 

партиципације, приоритетни лијекови (на рецепт, у болницама, у установама примарне 

здравствене заштите, цитостатици и пратећи лијекови), приоритетна ортопедска 

помагала, приоритетне превентивне мјере и приоритетна рехабилитација. 
 
Контролу над функционисањем система обавезног здравственог осигурања у Републици 

Српској врше Министарство здравлја и социјалне заштите и Влада Републике Српске. 

Уз то што врши надзор над законитошћу рада Фонда здравственог осигурања, 

Министарст-во одобрава план уговарања по нивоима здравствене заштите и даје 

мишлјење на обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите коју утврђује 

Фонд здравственог осигурања. Сагласност на финансијски план и извјештаје о 

пословању и годишњем обрачуну Фонда здравственог осигурања даје Влада Републике 

Српске. 
 
Здравствена заштита је скуп услуга и активности за унапређење и очување здравлја 
лјуди,  
спречавање оболјења и  

повреда, 

рано  откривање  оболјења,  благовремено  лијечење 

и 
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рехабилитацију. Здравствена дјелатност се обавлја у јавним и приватним здравственим 

установама, по медицинској доктрини и уз употребу медицинске технологије. 

Здравствена заштита је организована на неколико нивоа: примарном, секундарном и 

терцијарном. 
 
Примарна здравствена заштита у 

Републици медицине, стоматолошке 

амбуланте, дома 

 
Српској обезбјеђује се путем амбуланте 

породичне здравлја, дома за здравствену његу и 

апотеке. 
 
Секундарни ниво здравствене заштите обезбјеђује специјализовану здравствену 

заштиту, односно сложене методе и поступке дијаг- ностике, лијечења и 

рехабилитације.  
Секундарна здравствена заштита у Републици Српској обезбјеђује се путем 

специјалистичких амбуланти, специјалистичких центара, болница и завода у којима се 

овај вид заштите организује тако да допуњава примарну здравствену заштиту и пружа јој 

организовану и континуирану помоћ и подршку. 
 
Терцијарна здравствена заштита је најсложенија здравствена заштита, односно 

високоспецијализована здравствена заштита која се, у правилу, организује у клиникама и 

најболје опремлјеним болницама. Она се организује тако да допуњава секундарну 

здравствену заштиту и пружа јој организовану и континуирану помоћ и подршку. 

 

 

5.3. Уговарање здравствених услуга са Фондом здравственог осигурања 

 

У свим системима обавезног здравственог осигурања постоје купци и продавци 

здравствених услуга. Они своју улогу остварују пасивно (свођењем на просту 

расподјелу средстава здравственим установама, не водећи при томе рачуна да ли 

купују праву ствар за новац осигураних лица) или своју улогу остварују активно 

(уговоре са здравственим установама заклјучују након анализе чињеница и најболјих 

пракси, те коришћењем различитих механизама плаћања стимулишу пожелјна 

понашања код здравствених установа као давалаца здравствених услуга). 
 
Уговор је споразум двије уговорне стране којим се дефинишу њихова права и обавезе. 

Обје уговорне стране теже да испуњењем уговорених обавеза реализују своје планове. 

Уговор се обично заклјучује на временски период од једне године, између купца 

здравствених услуга (који ту улогу обавлја у име својих осигураних лица) и давалаца 

здравствених услуга (здравствених установа). Да би дошло до заклјучивања уговора, 

мора постојати обострана сагласност око битних елемената уговора, до које се може 

доћи током преговора за заклјучивање уговора. Битни елементи уговора су: (1) врста, 

обим и квалитет услуга које ће здравствена установа пружати, (2) укупан износ накнаде 

за поједине врсте услуга и укупна вриједност уговора, (3) рокови плаћања уговорених 

мјесечних износа, (4) начин обрачуна, евалуације и плаћања извршених услуга, (5) 

форме и рокови извјештавања, (6) начин контроле и надзора над спровођењем уговора. 
 



У годишњем циклусу уговарања здравствених услуга могу се препознати слједећи 

кораци: 
 

• заклјучивање уговора између купца и даваоца здравствених услуга;   
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• редовно извјештавање о пруженим услугама (од стране здравствене установе);   
• редован надзор над извршењем уговора (од стране купца здравствених услуга);   
• припрема пословног плана здравствене установе који, суштински, представлја 

понуду купцу здравствених услуга;  

• усаглашавање понуде здравствене установе са купцем здравствених услуга;   
• израда и одобравање укупног буџета купца здравствених услуга за наредну 

годину;   
• преглед извршења уговорених обавеза током претходног уговорног периода;   
• преговори о условима уговора за наредни уговорни период;   
• финализација и потписивање уговора за наредну годину.  

 
Иако је пожелјно да се уговорне стране током преговора за заклјучмвање уговора 

међусобно усаглашавају о битним елементима уговора, то није пракса у свим 

здравственим системима. Значај преговора за заклјучивање уговора умањују: 
 

• неравноправне позиције купца и продавца здравствених услуга (нарочито у 

системима гдје постоји само један купац здравствених услуга);  

• неадекватност термина за почетак преговора (значајно након почетка фискалне 

године, када је битније склопити уговор него инсистирати на измјенама појединих 

одредаба);  
 

• недоволјна припремлјеност и посвећеност менаџера здравствених установа за 

учешће у преговорима;   
• неизбјежност уговарања услуга јавних здравствених установа (нарочито у 

системима у којима не постоји доволјно јака конкуренција од стране приватних 

здравствених установа).  
 
Фонд здравственог осигурања финансијским планом за период од једне године утврђује 

висину финансијских средстава за уговарање са даваоцима здравствених услуга (јавне и 

приватне здравствене установе). Један од услова за заклјучивање уговора између 

Фонда и давалаца здравствених услуга (здравствених установа) је да давалац здравствене 

услуге испуњава услове за обавлјање здравствене дјелатности прописане законом, 

којим се уређује здравствена заштита, и прописима за спровођење тог закона. Давалац 

здравствених услуга обавезан је да организује радно вријеме које задоволјава потребе 

осигураних лица. Засебни критеријуми за уговарање здравствених услуга утврђени су 

за: 
 

• примарни ниво здравствене заштите,   
• педијатрију и гинекологију,   
• апотеке,   
• консултативно-специјалистичку здравствену заштиту и дијагностичке 

процедуре,   
• секундарну и терцијарну (болничку) здравствену заштиту,   
• уговарање у спровођењу пројеката и   
• уговарање са осталим даваоцима услуга у ПЦ.  

 



Уговарање услуга примарног нивоа здравствене заштите врши се између Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске са једне стране и дома здравлја, амбуланте 

породичне медицине или 
апотеке са друге стране. Примарни ниво здравствене заштите обухвата:  
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• активност на промоцији здравлја,   
• здравствену едукацију грађана о најчешћим здравственим проблемима, 

методама њихове идентификације и контроле,  

• превенцију, дијагностику, лијечење и рехабилитацију болести и повреда,   
• хитну медицинску помоћ,   
• откривање и редукцију фактора ризика масовних незаразних болести,   
• превентивну, дјечију и општу стоматологију,   
• заштиту и унапређење менталног здравлја,   
• рехабилитацију у заједници,   
• имунизацију против заразних болести,   
• лијечење у кући,   
• палијативну његу,   
• хитни санитетски превоз,   
• обезбјеђење лијекова м медицинских средстава,   
• хигијенско-епидемиолошке послове.  

 
Критеријуми за уговарање висине средстава са даваоцима услуге се утврђују и 

објавлјују сваке године, а утврђени су Правилником о принципима, условима и 

критеријумима за заклјучивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици 

Српској: 
 

• цијена тима у односу на стандард у складу са Правилником о основама стандарда 

и норматива здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и број 

осигураних лица или становника;   
• општа капитација и коефицијенти тежинске капитације по добним групама за 

утврђивање висине средстава која се уговарају за тим породичне медицине 

(вриједности приказане у слједећој табели).  
 
 

 

Табела 5.1: Добне групе и тежински коефицијенти капитације 

 

Р.Б. Добна група Тежински коефицијент капитације  

1. 0- 1 2,73  
    

2. 2 - 6 2,02  
    

3. 7- 15 0,94  
    

4. 16 - 30 0,99  
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5. 31 - 64 1,67 
   

6. 65 и више 2,56 
   

 

На основу броја осигураних лица, са домом здравлја уговарају се услуге: 

 

• породичне медицине (за тимове породичне медицине),   
• лабораторијске дијагностике,   
• радиолошке и ултразвучне дијагностике,   
• стоматологије (превентивна, дјечија, општа и орална хирургија) и   
• прописивање лијекова на рецепт.  

 
На основу броја становника, са домом здравлја се уговарају услуге: 
 

• хитне медицинске помоћи,   
• хигијенско-епидемиолошке службе,   
• рехабилитације у заједници и   
• заштите и унапређења менталног здравлја.  

 
Са амбулантама породичне медицине уговарају се услуге: 
 

• породичне медицине (за тимове породичне медицине),   
• лабораторијске дијагностике,   
• радиолошке и ултразвучне дијагностике и   
• прописивање лијекова на рецепт.  

 

Иако су средства Фонда здравственог осигурања Републике Српске најзаступлјенија у 

укупним приходима здравствених установа, не треба занемарити ни друге врсте 

прихода, као што су: 
 

• приходи од комерцијалних услуга,   
• приходи од личног учешћа корисника здравствене заштите (партиципација),   
• донације оснивача.  

 
Уколико здравствена установа која пружа услуге уговори услугу за коју није 

оспособлјена да је изврши, обавезна је да заклјучи уговор, у правилу, са територијално 

најближим даваоцем услуга (јавним или приватним) који испуњава прописане услове за 

рад, тако да корисници услуга не плаћају те услуге, већ да исте остварују на основу 

упутнице. Уколико се у поступку контроле од стране Фонда утврди неусаглашеност у 

овом смислу, здравствене установе се санкционишу умањењем уговорених средстава за 

предметне услуге. 
 
Хитна медицинска помоћ уговара се на основу броја становника у складу са 

Правилником о основима стандарда и норматива здравствене заштите из обавезног 



здравственог осигурања, али: 
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• дом здравлја који има мање од 10% тима за хитну медицинску помоћ уговара 

износ у висини средстава за једну трећину тима хитне медицинске помоћи;   
• ом здравлја који има од 10% до 50% тима по стандардима за хитну медицинску 

помоћ уговара износ у висини средстава за једну половину тима хитне 

медицинске помоћи;   
• дом здравлја који има више од 50% а мање од 100% тима по стандардима за 

хитну медицинску помоћ уговара износ у висини средстава за један тим хитне 

медицинске помоћи;   
• дом здравлја на подручју територијалне заједнице у којој је орга- низован рад 

универзитета или организационе јединице универзитета са више од 2000 

редовних студената, средства за услуге хитне медицинске помоћи, хигијенско-

епидемиолошке здравствене заштите, услуге заштите и унапређења менталног 

здравлја уговара сразмјерно укупном броју становника који су са активним 

пребивалиштем регистровани код надлежног органа.  
 
Домови здравлја уговарају са Фондом здравственог осигурања Републике Српске услуге 

санитетског превоза осигураних лица у медицински индикованим случајевима. По 

извршеној услузи, односно испоставлјаним фактурама, из средстава која су планирана 

финансијскиу планом Фонда. Осигурано лице има право на превоз санитетским возилом 

када из здравствених или других разлога није могућ превоз јавним превозним средствима 

или аутомобилом. Право на санитетски превоз обухвата хитан санитетски превоз и 

санитетски превоз који није хитан. Са домовима здравлја Фонд може уговорити и средства 

за вршење превоза осигураних лица којима је потребна дијализа. 
 
Хитан санитетски превоз врши се у случају када је неопходно обезбиједити хитну 

медицинску помоћ и спријечити послједмце по живот или здравлје осигураног лица и 

здравлје других лица, као и у другим случајевима када је осигураном лицу потребно 

хитно лијечење. Под хитним санитетским превозом подразумијева се превоз до најближе 

здравствене установе која је оспособлјена за наставак далјег лијечења оболјелог, 

односно повријеђеног. Право на санитетски превоз који није хитан може се одобрити на 

терет средстава обавезног здравственог осигурања у случају: 
 

• превоза непокретног осигураног лица,   
• превоза осигураног лица на дијализу и   
• када би превоз другим превозним средством био штетан по осигурано лице или 

друга лица.  
 
Санитетски превоз који није хитан подразумијева превоз између здравствених установа 

различитог нивоа здравствене заштите, а изузетно и од здравствене установе до куће 

осигураног лица уколико из медицинских разлога превоз другим превозним средством није 

могућ. Уколико осигурано лице одбије да буде упућено у најближу болницу у којој је 

могуће спровести лијечење, сноси трошкове превоза санитетским возилом у висини 

разлике удалјености између најближе болнице и болнице коју је изабрало, а према 

цјеновнику здравствене установе која органмзује превоз. 
 
На основу броја становника уговарају се услуге рехабилмтације у заједници и услуге 



заштите и унапређења менталног здравлја. Услуге хигијенско-епидемиолошке 

здравствене заштите уговарају се на основу броја становника на подручју које 

територијално покрива дом здравлја. Дом здравлја може уговарати хигијенско-

епидемиолошку и стоматолошку дјелатност и за друге домове здравлја уколмко они 

нису оспособлјени за пружање услуга из поменутих области. 
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Стоматолошке услуге здравствене заштите се уговарају на основу броја осигураних 

лица, односно броја тимова утврђенмх на основу стандарда и норматива. 
 
Критеријуми за утврђивање висине средстава за услуге из области педијатрије и 

гинекологије су: 
 

• цијена тима за дјелатност педијатрије и гинекологије по стандардима утврђеним у 

складу са   
Правилником о основима стандарда и норматива здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања по вриједности БОД-а од 1,00 КМ  
 

• број евидентиранмх осигураних лица за тимове доктора педијатра и доктора 

гинеколога.  
 
Са даваоцима услуга из области педијатрије и гинекологије, поред пружања пакета 

услуга из ових области, уговара се и прописивање лијекова на рецепт. Критеријуми за 

утврђивање висине средстава за лијекове одређују се највише до висине трошкова за 

лијекове из претходне године. Са даваоцима услуга из области педијатрије и 

гинекологије, поред пружања пакета услуга из ових области за евидентирана лица, 

уговара се пружање услуга из наведених области и ино-осигураницима. 
 
Са апотекама, које испуњавају прописане услове, уговара се снабдијевање осигураних 

лица лијековима и медицинским средствима који су утврђени Листом лијекова, односно 

Листом медицинских средстава. 

 
 
 
 
 
5.4. Врсте трошкова у здравственим установама 

 

Трошкови здравствене заштите представлјају значајан проблем здравственим 

менаџерима због захтјева да обезбиједе квалитетну здравствену заштиту са што мање 

средстава. Ризици да се направе превелики трошкови или да опадне квалитет пружања 

здравственлх услуга стално су присутни у пословима менаџера. 
 
Трошак је новчана мјера (вриједност) утрошка ресурса у процесу производње неког 

добра или пружања услуга. Подјела трошкова на фиксне и варијабилне вриједи само за 

анализу трошкова у кратком року, у раздоблју у којем се овај фактор не може, не 

исплати или не жели мијењати. За анализу трошкова у другом року сви су трошкови 

варијабилни. За анализу трошкова посебно је важан гранични трошак. Гранични 

трошак показује колико здравствена установа мора додатно потрошити да би пружила 

додатну количину услуга. Граничне трошкове можемо израчунати и из варијабилних 

трошкова. 
 
Постоје три групе критеријума на основу којих се могу подијелити трошкови у јавним 

системима: 1. Према факторима радног процеса: 

 
• трошкови средстава за рад (одржавање, амортизација опреме и објеката),   



• трошкови предмета рада, сировина и потрошног материјала (потрошни материјал, 

реагенси, средства за чишћење и др),  
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• трошкови рада (плате запослених радника и други облици личних примања, 

доприноси и порези, исплате према уговореним обавезама и др.);  

 
2.  Према могућности утврђивања носилаца трошкова: 

 

• директни трошкови (трошкови плата радника и осталих примања, набавке и 

одржавање  
опреме, набавка лијекова и санитетског материјала и сл.),  

• индиректни трошкови (трошкови гријања, воде, електричне енергије, 

административни трошкови,  
амортизација објеката и опреме и сл.),  

• немјерлјиви трошкови (трошкови који настају због лошег пословања); 

 

3.  Према понашању трошкова ( динамици обима активности ) 

 

Подаци о различитим категоријама трошкова су значајни за израду финансијских 

извјештаја (како интерних тако и екстерних). За здравствене менаџере важне су 

информације о свим трошковима који настају у здравственој установи, као што су 

трошкови услуга које се пружају корисницима (специфичних услуга), трошкови 

појединих организационих јединица, као и укупни трошкови здравствене установе, а све 

у цилју ефикаснијег планирања. 
 

 

5.5. Улога планирања у управлјању трошковима 

 

Планирање, као процес, у здравственим установама је од изузетног значаја у условима 

када екстерно и интерно окружење карактеришу честе промјене које отежавају или 

доводе у питање опстанак и функционисање установа. Без планирања ниједан менаџер 

не може обезбиједити оптимално коришћење расположивих ресурса, посебно имајући 

у види да су ресурси ограничени, а често и недоволјни. У здравству, потребе су увијек 

веће од расположивих ресурса. Потреба да се унапријед зна шта ће се радити, ко ће и 

како радити, чиме и када ће радити и колико ће то да кошта је неопходна и оправдана у 

условима финансијске неизвјесности у којој установе послују. Све то указује да је добро 

планирање најважнији менаџерски алат за ефикасно управлјање трошковима, јер се 

њиме: 
 

• смањују ризици пословања,   
• смањује неизвјесност, односно несигурност у пословању,   
• олакшава контрола пословања м   
• омогућава бржа прилагодлјивост услјед промјене околности која утиче на 

обавлјање послова.  
 
Процес планирања је сложен процес, чији су најважнији елементи: 
 



• утврђивање цилјева,   
• утврђивање корака за остваривање тих цилјева,   
• идентификација потребних ресурса,  
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• распоређивање потребних ресурса и   
• контрола извршења плана.  

 
Да би планови постигли желјени учинак, потребно их је доносити за све сфере 

пословања (пружање услуга, набавке, инвестиције, одржавање, кадрови и др.). Тако, на 

примјер, домови здравлја морају имати: 
 

• план који се односи на објекте (одржавања инфраструктуре) усклађен са 

задацима и пословним планом дома здравлја;   
• план управлјања медицинском опремом;   
• план еталонирања / верификације мјерне опреме;   
• план у случају губитка виталних ресурса (струје, воде, телефона)   
• план едукација и обука (годишњи план едукација запосленик, из области 

квалитета и сигурности, годишњи план едукацшс запослених о контроли 

инфекција, годишњи/мјесечни план надзора над мјерама контроле инфекције за 

цијели дом здравлја)   
• план управлјања квалитетом и сигурношћу;   
• план чишћења, дезинфекције и деконтаминације;   
• план систематске имунизације;   
• план управлјања медицинским отпадом;   
• план евакуације у случају пожара.  

 
За реализацију планова користе се ресурси, међу којим су најважнији финансијски 

ресурси. Наиме, финансије су ресурси од којих зависе набавка и одржавање других 

ресурса, те је планирање финансија од пресудног значаја за успјешно пословање 

здравствених установа. У процесу планирања, веома је важно успоставити такву 

организацију у којој ће финансијско планирање, односно финансијски план бити по 

слједњи корак у низу израде свих планова у установи. То практичнс значи да ће се 

усклађивање и корекција свих планова као и њихова реализација ''везивати'' за 

финансијски план. 
 
Финансијски план здравствене установе треба да садржи: 
 

• планирани резултат пословања: средства која ће за планирани период 

представлјати добитке и губитке;  

• план пословних прихода и расхода;   
• план финансијских прихода - расхода;   
• план непословних прихода - расхода;   
• пројекцију новчаних токова (на мјесечном нивоу пројекција уплата, исплата и 

стање).  
 
Пословни план сваке организације, па и здравствених установа, је документ који 

дефинише и повезује све процесе који се одвијају у установи и који воде ка реализацији 

утврђених цилјева на почетку сваке пословне године. Цилјеви су намјеравана стања 

или ситуације до којих се жели доћи на основу ефикасног коришћења расположивих 

материјалних и кадровских ресурса. У том смислу од великог значаја за реализацију 

поставлјених цилјева је прије свега идентификација потребних ресурса. Цилјеви 

пословања, који се дијеле на опште и посебне, утврђују се на основу политика и 

прилика у окружењу, на основу стратегија Министарства здравлја и социјалне заштите 
Републике 
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Српске, локалне заједнице, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и, 

коначно, на основу реализације планова у претходном временском периоду. 

 
Општи цилјеви здравствене установе 

 

1. Обезбиједити и одржати стабилну финансијску стабилност;   
2. Обезбиједити пружање свих услуга примарног нивоа здравствене заштите;   
3. Радити на превенцији кардиоваскуларних оболјења и канцерогених оболјења 

дојке, дебелог цријева, итд.;   
4. Обезбиједити просторне услове у цилју испуњености услова за рад дефинисаних 

подзаконским актима Министарства здравлја;   
5. Радити на развоју лјудских ресурса.  

 
Сваки од цилјева се реализује помоћу оперативних планова, који тачно дефинишу 

потребне активности, ресурсе, рокове и праћење реализације и на крају анализу укупне 

реализације планом утврђених цилјева. Значајно је да планови садрже цилјеве који 

су специфични, мјерлјиви, оствариви и реални. У ту сврху се могу израђивати 

слједећи планови: 
 

• план прихода и расхода,   
• план набавке,   
• план инвестиција,   
• план услуга,   
• план и цилјеви квалитета,   
• план обуке и едукације.  

 
Важна фаза животног циклуса сваког плана је праћење његове реализације, односно 

анализа реализације плана. Праћење реализација подразумијева периодично (дневно, 

мјесечно, полугодишње. годишње) праћење нивоа реализације планова. Ова фаза је 

битна јер омогућава адаптацију, односно ребаланс плана због евентуалног наступања 

непредвиђених околности. Анализа реализације плана је друга значајна активност, јер 

омогућава сагледавање снага и слабости у установи. Осим тога, резултати ове анализе 

су веома важан улазни податак за наредни циклус планирања. 
 

 

5.6. Анализа финансијских извјештаја 
 

 

Доношење пословних одлука заснива се на информацијама и њиховом правилном 

тумачењу. Од свих потребних информација менаџменту су, може се рећи, финансијске 

информације најважније, јер на основу њих може сагледати цјелокупно пословање 

установе. Прикуплјање, обрађивање и анализу финансијских информација, као и 

извјештавање, може да врши посебна организациона јединица у установи или појединац 

(у зависности од величине и организације рада здравствене установе). 
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Сврха финансијских извјештаја је да реалним приказивањем стварног финансијског 

стања корисницима пруже информације које су потребне при доношењу одлука. Зато 

менаџери у здравственим установама морају знати да тумаче финансијске извјештаје и 

да процјењују утицај својих одлука на финансијски положај установе. Финансијски 

извјештаји се доставлјају и интерним корисницима (Управни одбор, менаџмент, 

особлје) и екстерним корисницима (Влада Републике Српске, локална заједница, Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске, потенцијални кредитори, јавност). 

 
Финансијски извјештаји обухватају: 

 

1. Биланс успјеха - извјештај који садржи приходе и расходе остварене у 

календарској години, као и финансијски резултат пословања на дан 31. децембра. На 

основу података из биланса успјеха, односно на основу утврђене разлике између 

остварених прихода и остварених расхода, може се заклјучити да ли је и колико 

успјешно установа пословала.   
2. Биланс стања - извјештај који садржи податке о промјенама на средствима 

(основна и обртна) и изворима средстава (властита и туђа) у току календарске 

године, и стање на дан 31. децембар, на основу којих се може заклјучити какво је 

финансијско стање организације.  
 

4. Биланс токова готовине - извјештај који је од велике важности за организацију, 

јер омогућава аналитичку реконструкцију правца и квантитета токова 

финансијских средстава у посма- траном периоду. Сачињава се на основу биланса 

успјеха и би- ланса стања.  
 

5. Извјештај о промјенама на капиталу - посебан дио финансијског извјештаја у 

коме се приказују подаци о промјенама (повећањима и смањењима) сопственог 

капитала у периоду од почетка пословне године до дана билансирања. То је 

изведени извештај који је намијењен власницима капитала и сачињава се на основу 

биланса стања и биланса успјеха.  
 
Једна од функција финансијске службе је и анализа финансијских извјештаја и 

утврђивање разних финансијских показателја. Анализа приносног, имовинског и 

финансијског положаја представлја деталјно испитивање финансијског и економског 

стања, као и резултата пословања. Анализа приносног положаја ради се на основу 

биланса успјеха, и обухвата: 
 

• анализу структуре укупних прихода,   
• анализу структуре укупних расхода,   
• анализу структуре финансијског резултата и   
• успјешност биланса.  

 

Анализа имовинског положаја је анализа имовинског стања на основу биланса стања, и 

обухвата: 
 

• анализу структуре и ефикасности оперативне имовине (стална и обртна),   
• анализу структуре и ефикасности сталне имовине.  

 

Анализа финансијског положаја врши се на основу података биланса стања, и обухвата: 



 
• анализу структуре пасиве, 
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• анализу ликвидности,   
• анализу финансијске стабилности,   
• анализу задужености и   
• анализу солвентности.  

 

За оцјену успјешности пословања користе се три основна економска принципа: 

 

• продуктивност - као однос прихода од продаје услуга и броја запослених,   
• економичност - као однос прихода и расхода и   
• рентабилност - однос добитка и сопственог капитала.  
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Испитна питања 

 

Питања за 1. тест : 
 

1. Наведите, који се ресурси ангажују у свакој организацији, без обзира на врсту послова.  
 

2. Шта обухватају материјални ресурси у здравственим установама?  
 

3. Шта подразумијева одржавање материјалних ресурса?  
 

4. Шта подразумијевамо под управлјањем опремом?  
 

5. Шта треба да садржи захтјев за набавку мјерне опреме?  
 

6. Шта се подразумијева под превентивним одржавањем опреме?  
 

7. Како гласи дефиниција е-Здравства коју је дала Европска унија?  
 

8. Који су главни цилјеви управлјања лјудским ресурсима?  
 

9. Који фактори су имали највећи утицај на развој менаџмента лјудских ресурса?  
 

10. Опиши основна значења појма управлјање лјудским ресурсима.  
 

11. Наведи и опиши четири основна цилја које менаџери лјудских ресурса треба да 

постигну.  

 

12. Направи критички осврт на тврдо и меко управлјање лјудским ресурсима.  
 

13. Наведи и опиши клјучне разлике између менаџмента лјудских ресурса и кадровске 

функције.  

 

14. Опиши однос између стратешког и менаџмента лјудских ресурса.  
 

15. Опиши и објасни логичку везу између активности лјудских ресурса  
 

16. Како се дефинише, која је сврха и због чега је значајна анализа посла?  
 

17. Које врсте информација се добијају анализом посла и за што су те информације везане?  
 

18. Који су ефекти анализе посла?  
 

19. Који се појмови најчешће сусрећу у анализи посла?  
 

20. Наведи и опиши неке од програма лјудских ресурса за које је анализа посла значајна.  
 

21. Наведи и опиши фазе анализе посла.  
 

22. Направи компарацију између општих и специфичних метода анализе посла.  
 

23. Опиши методу упитника.  
 

24. Опиши методу интервјуа.  
 

25. Који значај има планирање лјудских ресурса и која је његова сврха?  
 

26. Објасни однос стратегије и планирања лјудских ресурса.  
 

27. Од чега се састоји процес планирања лјудских ресурса?  
 

28. Од којих фаза се састоји процес планирања лјудских ресурса?  
 

29. Од чега зависи одређивање цилјева плана лјудских ресурса?  
 



30. Направи поређење квалитативних и квантитативних метода предвиђања понуде и 

тражње радника.  
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31. Које програмске активности се користе за отклањање дебаланса између понуде и 

тражње радника?  
 

32. Које врсте акционих планова се користе у планирању лјудских ресурса?  
 

33. Објасни значај евалуације и корективних мјера.  
 

34. Шта се подразумијева под појмом регрутовање?  
 

35. Објасни реченицу: за организацију је важније шта кандидат временом може постати, а 

не шта је сада.  
 
 

Питања за 2. тест 

 

1. 

Шта се подразумијева под појмом „филозофија реалног описа 

послова“?  

2. 

Које су предности и слабости интерног регрутовања кандидата за 

посао?  

3. Опиши формалне и неформалан методе регрутовања.  

4. Опиши алтернативне начине регрутовања.  

5. Који фактори утичу на избор посла?  

6. Објасни појам и цилј селекције лјудских потенцијала.  

7. Објасни фазе процеса селекције.  

8. 

Које генеричке стандарде је неопходно задоволјити у процесу 

селекције?  

9. 

Опиши и објасни инструменте селекције и прикуплјања релевантних 

информација.  

10. Шта представлја формулар за пријавлјивање кандидата за посао?  

11. Које елементе најчешће садржи радна биографија кандидата?  

12. Који су најчешћи недостаци у коришћењу препоруке?  

13. Опиши методу интервјуа.  

14. Који су најзначајнији фактори који утичу на резултате интервјуа?  

15. 

Опиши неструктурирани, структурирани и полуструктурирани 

интервју.  

16. Наведи и опиши најзначајнија обилјежја тестова.  

17. Која је основна сврха управлјања лјудским ресурсима у здравственој установи? 

18. Наведите разлоге због којих су здравствене установе специфичне.  

19. 

Које користи здравственој установи може донијети ефективан менаџмент лјудских 

ресурса 

 може ?  

20. Које одговоран за управлјање лјудским ресурсима у здравственим установама? 

21. 

Наведите пет основних начина или извора финансијских средстава, за финансирање 

здравствене 
 заштите у здравственим установама.  



Висока медицинска школа Приједор 
Страница 
134  



Управљање ресурсима у здравству 
 
 
 
 
 
 
 

22. Осигурана лица, обухваћена обавезним здравственим осигурањем, сврстана су у 

неколико група.Наведите их.  

 
23. Фонд здравственог осигурања РС има одређени степен аутономије у провођењу 

здравственог осигурања. У чемз се та аутономија огледа?  

 
24. Постоје три групе критеријума на основу којих се могу подијелити трошкови у 

јавним системима. Наведите и Овјасните њихов садржај.  

 
25. Наведите шта треба да садржи финансијски план здравствене установе.  

 

26. Шта је сврха финансијских извјештаја?  

 

27. Дефинишите биланс успјеха.  

 

28. Дефинишите биланс стања.  

 

29. Дефинишите биланс токова готовине.  

 

30. Дефинишите извјештај о промјенама на капиталу.  
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