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Вjековно је питање, како бити успjешан? Из угла садашњице, са погледом упртим 
у неизвјесност будућности, актуелност овог питања расте. 

У тражењу пута ка успјешности, у обављању одабране дјелатности, људи су 
полазили од знања доминантних у културном, привредном и друштвеном 
амбијенту у којем су живјели и стварали. Управо та знања и њихов развој 
допринијела су настајању принципа научног управљања организационим 
системима. Путем њих људи утичу на задовољавање својих, као и друштвених 
потреба. Тако су принципи, као основна знања у свакој области, битан услов 
успјешног укључивања у процесе рада и управљања, а тиме и постизања успјеха у 
обављању било које дјелатности. Успјех, као мото људи који воле да стварају, 
постаје трајна инспирација за иновативно и креативно понашање људи. 

До успјеха се долази путем на којем се наилази на бројне препреке, као и на 
сложеније проблеме, са којима је могуће суочити се само са знањем и вјештинама, 
као јединим правим одговором човјека на конкретне изазове. Од квалитета 
одговора сваког појединца, групе, организације и друштва у цјелини зависи 
величина успјеха, а тиме и квалитет живота у друштву. Познавање принципа, као 
основних знања, битан је предуслов овладавања промјенама и њиховог 
усмјеравања у правцу жељеног циља. Поред универзалности, као битног 
квалитета принципа, потребно је истаћи и њихову аутентичност у настајању, 
сагласно развијености и специфичности етнокултурних региона. Ширење знања 
из области управљања, допринијело је да се принципи усвајају и обогаћују 
вриједностима у конкретном етнокултурном окружењу, што доприноси њиховом 
даљем развоју. 

До успjеха се најчешће може доћи на више начина. У томе је драж и љепота 
стваралаштва, као лични и колективни одговор на изазове времена са којима се 
људи суочавају. 

Откривање и упознавање непознатог у директној је повезаности са природном 
конституцијом људи. Тај став произилази из чињенице да су људи радознала 
бића, увијек у покрету, увијек у потрази за нечим новим. Кад задовоље неку своју 
радозналост код људи се јавља жеља за нечим другим, односно да упознају и 
овладају неком другом непознаницом. Тако се најпотпуније објашњава стално 
растући интерес за упознавање професионалних тајни менаџмента. 

Промјене као услов опстанка и развоја, настале на овим подручјима, доприносиле 
су настајању привредних друштава, трансферу знања, технологија, капиталаi 

њиховој интемационализацији, што је захтијевало стално усавршавање 
управљачке дјелатности. Посебно значајна промјена на овом подручју остварује се 
на почетку двадесетог вијека, када почиње процес одвајања управљања од 
власништва, што је означило прелазак са лично-власничког на концепт 
професионално-менаџерског начина управљања. Заокрет на плану управљања 
остварио је утицај и на плану вођења бизниса, при чему се успјех или неуспјех у 
пословању везује за професионалну управљачку стмктуру - менаџере. -- 

Комуникациони и мотивациони аспекти у менаџменту, у теорији и пракси, 
свакодневно заузимају све значајније мјесто. Отуда се даје важно мјесто 
проблематици комуницирања и мотивације, на основама којих долази до грађења 
и развијања различитих стилова водења - лидерства, који са собом носе и 
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различите шансе за успјех у остваривању циљева организације. Како се 
менаџмент све више остварује у условима веће неизвијесности и снажнијих 
промјена у окружењу, то је неопходно разумијети и потребу за изучавањем 
материје "кризног менаџмента", као одговор на све сложеније и динамичније 
изазове са којима се суочавају менаџери у условима кризног стања.  

На крају, поглед у будућност има за циљ да се у први план истакне потреба за 
већом иновативношћу и креативошцћу, предузетничким понашањем и 
дјеловањем, тражењу одговора на бројне изазове са којима се сусрећу појединци и 
организације. Како се будућност гради, а не исчекује, то је питање стицања знања 
и вјештина, као одговора на изазове, постало услов опстанка и развоја, а што пред 
менаџере поставља сталан задатак иновирања и прилагођавања изазовима 
будућности. 

Као мото изуцавања менаџмента могу да послуже ставови многих истакнутих 
аутора у овој области. Према Питеру Дракеру, једном од доајена менаџмента у 
свијету, мотив стицања знања и вјештина у овој области налази се у стваралаштву 
и развоју, као полазиштима модерног менаџмента. Зато П. Дракер и каже: 
“Менаџмент се бави људским бићима. Његов задатак је да оспособи лиуде да 
заједнички раде. да своје снаге учине дјелотвомим, а своје слабости 
ирелевантним. Менаџмент. такође, мора да омогући да привредно друштво и 
сваки од његових чланова расте и развија се са промјеном потреба и могућности”. 
Наведени, као и други мотиви упућују на трагање за специфицним мотивима и 
путевима постизања успјеха, као израза личног задовољства и сатисфакције. 
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Сваким даном менаџмент све више постаје дио нашег живота. И поред тога што 
термин менаџмент сви људи употребљавају скоро свакодневно, за многе ова ријеч 
не значи исто. Чак и међу руководиоцима - менаџерима постоји извјесно неслагање 
у дефиницији менаџмента. 

Тако на примјер, у почетку развоја менаџмента, за вођење послова или неких             

активности, употребљавале су се ријечи: ''администрација'' и ''управљање'', а тек 

нешто касније ријеч ''руковођење''. 

Данас су оне најчешће замијењене ријечју менаџмент, која може замијенити све 

или само једну од наведених ријечи/термина. 

1. ДЕФИНИСАЊЕ МЕНАЏМЕНТА 

 

Постоји мноштво дефиниција менаџмента, односно управљања и руковођења. Да би 
се јасније схватили ови термини, почећемо са значењем појединих ријечи од којих 
су оне изведене: 

МАНАЏ........................ руководити, управљати, успјети, снаћи се спровести нешто; 

МАНАЏЕМЕНТ .................  управљање, руковођење, спровођење; 

МАНАЏЕР .....................  пословођа, управник, руководилац, онај који води посао; 

АДМИНИСТРАЦИОН....  управа, администрација; 

АДМИНИСТРАТОР ........   управитељ, директор. 

Разне дефиниције, односно схватања значаја менаџмента, мијењале су се најчешће 

према промјенама у друштвеним односима, знањима, технологији и комплексности       

организовања људи. У почетку, кад су односи били једноставнији, технологија и 

знања још у развоју, а постојала мала и једноставна организованост људи, 

менаџмент се могао дефинисати као: Урадити - спровести нешто и постићи 

постављене циљеве. 

Како су друштвени односи постајали све компликованији, радне организације у 

којима су људи радили све веће и комплексније, са сталним повећањем употребе 

технологије, било је потребно и неопходно да се све ово узме у обзир при схватању 

и дефиницији менаџмента. 

У почетку, мада се таква тенденција задржала и до данас, управљање 

(администрација) и руковођење (менаџмент) сматрани су различитим. Оба термина 

су и данас у широкој употреби. Неки пут се употребљавају да се направи разлика 

међу њима, неки пут да се укаже на руковођење као на дио управљања, али често се 

користе и као синоними. 

Најједноставнија дефиниција за оба термина јесте ''систем гдје државна  и приватна 

привредна друштва / установе спроводе своје послове''. 

Термин ''администрација'' се све више употребљава за друштвене јавне активности, 

док се ''менаџмент'' користи и односи се више на приватне послове, с тим што се 

ријеч менаџмент све више појављује, користи и схвата као појам динамичности. 

Међутим, у посљедње вријеме постоји тендениција да се више пажње посвећује               

менаџменту и у државним службама и друштвеним активностима, па као посљедица 
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тога долази до све веће опште употребе ријечи менаџмент. 

Овдје ће се издвојити само неке од дефиниција које једноставно и упрошћено 

описују оба ова процеса. 

АДМИНИСТРАЦИЈА/УПРАВЉАЊЕ представља начин спровођења политике, 
стратегије и програма претежно на бази закона, прописа и других аката. Лице које 
управља најчешће је одговомо вишој инстанци, која га најчешће и поставља. 

У принципу, оно се односи на јавне, друштвене активности, а мање на приватне пос-

лове. Као примјер администрације/управе може да се наведе администрација Бијеле 

куће у САД или Управа јавних путева, Управа јавне безбједности, управе разних 

министарстава итд. 

Међу многим дефиницијама руковођења (менаџмента) овдје су посебно издвојене 

само неке које дефинишу менаџмент на својствен начин: 

''МЕНАЏМЕНТ се односи на ефикасну употребу ресурса и омогућавање људима да 
раде заједно (складно) да би постигли специфичне циљеве.'' 

''МЕНАЏМЕНТ може да се дефинише као умјетност, да би се послови (задаци) 

урадили путем људи''. 

''МЕНАЏМЕНТ је процес планирања, (руко)вођења и контроле напора чланова 

организације, уз употребу свих других ресурса, да се достигну постављени општи 

циљеви      организације''. 

Многи аутори указују на једну комплекснију дефиницију, која укључује важне 

аспекте менаџмента. Она гласи: 

''МЕНАЏМЕНТ је процес планирања, организовања, вођења и контроле свих напора 

чланова организације и употреба свих других организационих ресурса да би се 

достигли постављени циљеви организације''. 

Ова дефиниција такође указује да менаџери употребљавају све доступне ресурсе 

организације - њена финансијска средства, опрему, информације, као и њене људе - 

да би се остварили постављени циљеви. 

Ако би жељели да поједноставимо и лакше схватимо овај појам, онда би 

руковођење могло да се дефинише на сљедећи начин: 

РУКОВОЂЕЊЕ је употреба знања, искуства и технике, са циљем да се нешто уради 

и постигне . У ствари, руковођење је процес који омогућава: 

 Да се постојећи ресурси употребе на ефикасан начин, 
 Да се организују људи тако да раде у хармонији, и 
 Да се постигну постављени циљеви. 

Очигледно је да ускладити све ове функције (ресурсе, људе и циљеве) није ни мало 

лако, ни једноставно. Из тих разлога, МЕНАЏМЕНТ је (не улазећи у то да ли је 

умјентност, наука, пракса или вјештина) УВИЈЕК ЈЕДАН ИЗАЗОВ ЗА СВЕ И НА 

СВИМ НИВОИМА. 

Све горе побројане дефиниције претежно се односе на тзв. Општи менаџмент, односно 

менаџмент организација. 
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2. МЕТОДЕ И НАЧИНИ МЕНАЏМЕНТА 

Постоје различити методи/начини менаџмента који зависе од друштвено-                 

економског развоја, али и развоја и ситуације која постоји у 

организацијама/установама. Најчешће методе и начини менаџмента су: 

1. Менаџмент према изузетку 

2. Менаџмент према циљевима 

3. Менаџмент према кризи 

4. Менаџмент према ресурсима 

2.1. Менаџмент према изузетку 

Овај менаџмент је у ствари метод менаџмента гдје се усмјеравају и            

предузимају акције КА ИЗУЗЕЦИМА од датог правца акција. 

2.2. Менаџмент према циљевима 

Метод који је доста примјењиван и спроводи се када су јасно дефинисани 

специфични циљеви. Тежња је да се циљеви достигну у најкраћем могућем времену 

и са најмањим трошком. 

Упрошћено речено ''КАД НЕКО КАЖЕ ШТА ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ, ПОСТАВИ 

СПЕЦИФИЧНЕ ЦИЉЕВЕ И ПРЕДУЗМЕ МЈЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА ЊИХОВО 

ДОСТИГНУЋЕ''. 

 

2.3. Менаџмент према кризи 

Ово је доста уобичајен и скоро свакодневан менаџерски стил, гдје се менаџмент 

нормално усмјерава на рутинске активности; он функционише/обавља се 

свакодневно и    оријентисан је само на ''садашњост“. Он најчешће не предвиђа 

будућност и не антиципира проблеме, нити прави планове за било какву 

евентуалност; он се најчешће бави изненадним непланираним, нерутинским 

проблемима које је потребно рјешавати.  

2.4. Менаџмент према  ресурсима 

Општи циљ овог приступа јесте руковање ресурсима. Њима се првенствено желе 

осигурати ресурси потребни за извођење свих активности за рад установе/програма 

итд, односно да се обезбједе на правом месту, у правом обиму, брзо и успјешно. 

 

2.5. Менаџмент према другим, најчешће неформалним условима, с8туацијама 

 

Животно, али најчешће неформално, постоје и други стилови, методи, односно начини 

менаџмента, као на примјер: 

1. Хаотични - менадзмент у хаосу, односно хаотичној ситуацији; 

2. Као чудо - гдје се нешто постигло/урадило успјешно, чудом; 
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3. Као амнезија - гдје је карактеристика заборављање, односно неправовремено 

дјеловање; 

4. Као манипулација - употреба манипулације за остваривање неких постављених 

циљева; 

5. Као шпекулација - употреба шпекулације за остваривање неких постављених 

циљева; 

6. Као казна/снага - гдје се циљеви постижу на бази казне/притиска/снаге/власти; 

7. Као грешка - гдје се нешто постигне грешком, а не системским приступом; 

8. Према предвиђању - гдје се мјере/акције предлажу/спроводе на бази пре- 

двиђања; 

9. Према конспирацији - гдје се употребљава конспирација за остваривање неких 

циљева; 

10. Према компликацији - гдје се употребљавају компликације за остваривање 

циљева. 

За све горе побројане, најчешће неформалне методе/начине менаџмента каракте- 

ристично је да се не спроводе на бази анализа ситуације, идентификованих проблема, 

постављених циљева и анализа одлука, већ на ад хок, неформалној и не на стручно-

науцној основи, па их, у принципу, као такве треба избјегавати у свом раду. 

3. МЕНАЏМЕНТ: УМЈЕТНОСТ, НАУКА ИЛИ ПРОФЕСИЈА 

Једно од интересантних питања које су постављали људи који се баве овом 

облашћу јесте: Шта је менаџмент? Да ли је менаџмент умјетност, наука и/или 

професија? 

У посљедњој декади много је времена потрошено на покушај да се да одговор на 

ово питање, али изгледа да дефинитивних ставова по том питању још увијек нема. 

3.1. Да ли је менаџмент умјетност или наука? 

Неки аутори дефинишу менаџмент као умјетност, базирајући то опредјељење 

претежно на томе да менаџмент до извјесног степена укључује вјештине, односно 

да је менаџмент умјетност. По њиовом мишљењу, на примјер, сликарство или 

пјесништво (или нека друга литерална умјетност) захтијева три компоненте: 

умјетничку визију, знање (познавање) вјештине и успјешну комуникацију. 

Други пак научници и аутори радова тврде да је све више ''менаџмент на добром 

путу'' да постане наука. Они дефинишу менаџмент као поље (област) знања које 

тражи да се систематски разумије зашто и како људи раде заједно да би постигли 

циљеве и да направе онакве кооперативне системе који су све више потребни 

човјечанству. 

Према одређеној групи аутора, за изјесно вријеме менаџмент треба више схватити 
као умјетност него као науку. Ми сваки дан све више учимо о менаџменту и могуће 
је у већем броју ситуација са извјесном сигурношћу направити значајна 
предвиђања. Али, изгледа да још нисмо довољно близу схватања да теорије које 
развијемо и посједујемо и тачна предвиђања треба да припадну чисто науци. 

Докле год наше разумијевање о менаџменту није потпуно, очигледно да ће 

менаџери своје процјене и акције претежно базирати на својој интуицији и често на 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 9 

 

недовољним информацијама. Имајући све то на уму, може се рећи да и поред тога 

што су неки аспекти менаџмента све више ближи науци, односно све више су 

научни, још увијек један добар дио менаџмента остаје умјетност. 

3.2. Да ли је менаџмент професија? 

Једна прилично велика група аутора менаџмента (трећа) заговара став да је                 
менаџмент професија. 

Многи аутори заступају мишљење да је менаџмент професија и дају сљедеће три 

карактеристике: 

1. професионалци базирају своје одлуке на општим принципима. Мада већина 

менаџера и теоретичара прихватају заједничке принципе, они се не 

примјењују у свим ситуацијама.  

2. професионалци постижу/достижу свој професионални статус кроз рад, 

допринос, а не кроз фаворизам или неке друге облике/начине који не би 

требало да буду релевантни за њихов успјех у раду. Нажалост, у пракси се 

понекад дешава да менаџери постижу менаџерске позиције путем њихових 

веза са људима на власти или на бази неких фактора који нису у вези са 

њиховим радом, односно доприносом.  

3. професионалци морају бити вођени стриктним етичким кодексом који штити 

њихове клијенте. Код менаџера пак још нису развијени и општеприхваћени 

етички кодекси, па као резултат тога клијенти зависе од менаџера. 

У посљедње вријеме извјестан број аутора сугеришу и четврту карактеристику 

професионализма - посвећеност и оданост/приврженост. На бази овог критеријума 

може се сматрати да су многи менаџери и професионалци, у најбољем смислу ове 

ријечи. 

3.3. Важност схватања става према менаџменту: умјетонст, наука или професија 

Потреба да се дефинише менаџмент као умјетност, наука или професија има 

вишеструки значај, јер прихватањем једног од три става или пак неке његове 

комбинације (на примјер: умјетност и наука, уметност и професија или пак све три - 

умјетност, наука и професија) може да се утиче на: 

 Сам рад и организацију менаџмента и менаџера, 

 Процес менаџмента и његове функције и 

 Едукацију менаџера. 

Није свеједно да ли ће менаџер схватити своју одговомост и активност као умјет-

ност (и себе сматрати првенствено умјетником), или као науку (и себе сматрати 

научником) или као професију ( и себе сматрати практичарем / занатлијом). 

Ако себе доживљава у оквиру једног од поменутих схватања/прилаза, на примјер 

умјетником, онда ће и његова одговорност, активност, па чак и функција бити 

усмјерене према том схватању. 

Због тога што постоји неформални консензус о менаџменту да је он умјетност, али 

и наука и професија, односно комбинација сва три прилаза/става, едукацијом се 

покушавају покрити неопходна знања, одговарајуће вјештине и неопходни хумани 

приступи/односи. 
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Као и свака стручна и научна дисциплина која се брзо развија и тражи своју улогу и 

мјесто у друштвено-економском систему, његовим подсистемима, секторима и 

областима, тако је и менаџмент пролазио и још увијек пролази кроз извјесна 

неслагања о његовим концептима, прилазима, приступима, чак и дефинисању. 

Очигледно је да је на прихватање извјесних (одређиваних) ставова о менаџменту и 

разних дефиниција, односно покушаја дефинисања, добрим дијелом утицао општи 

друштвено- економски развој, али и читав низ фактора као што су: комплекснији и 

компликованији систем и институције, брз развој технологије, потреба за планским 

и организованим развојем разних сектора и области, неопходност праћења 

контроле и евалуације рада институција, програма, пројекта, као и жеља за што 

успјешнијим, ефикаснијим и ефективнијим радом. 

 

 

1. ПОЈАМ, СХВАТАЊЕ И КОНЦЕПТ МЕНАЏМЕНТА 

 

На развој, појам, схватање и дефинисање концепта менаџмента, утицали су и 

утичу: групе, организације, институције, асоцијације и разна удружења, државна и 

приватна привредна друштва, војска, полиција итд, којима људи припадају у току 

свог радног, односно продуктивног живота. 

Свакако треба рећи да све побројане групе, организације, институције, асоцијације 

итд, могу бити организоване врло формално и стручно (војска, полиција, велике 

фирме, институције итд), док друге могу бити мање формалне (музичке групе, 

позоришне групе, мањи спортски тимови и слично). 

Не упуштајући се у то колико и по чему се оне разликују, колико су велике, више 

или мање успјешне, скоро све ове врсте организовања људи ипак имају неке 

заједничке карактеристике. 

Тако на примјер, један заједнички елеменат који све организације имају јесте 

намјера постојања и циљ. Вјероватно не постоји разлог за постојање једне 

организације уколико се не знају намјере постојања (шта да раде и ураде) и циљеви 

које треба постићи. 

Организација најчешће врши различите анализе (тржишта, подобности, остваривања 

рентабилности, здравственог стања и потреба итд) да би се сазнало шта треба да се 

ради (проблеме и приоритети) и у ком правцу се даље развијати (стратегије). 

Такође, да би се постигли постављени циљеви, на бази предложених стратегија,               

предлажу се одређени програми или методе. 

Уколико организација не направи свој план за оно шта треба урадити, ко да уради, 

када да уради и шта се очекује од планираних активности, вјероватно таква 

организација не може бити ефективна. 

Имајући на уму да организације нису саме себи довољне, већ да зависе од                  

околине у којој егзистирају и за коју раде, неопходна је колаборација са околином, 

односно другим организацијама и клијентима које опслужује. 

Не да се замислити постојање организације без одговарајућих ресурса и њиховог 
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коришћења за њено функционисање. 

И на крају, све организације морају да имају лидере или менаџере (директоре, 

тренере, диригенте итд.) који су одговорни за рад, функционисање и постизање 

циљева организације, без којих она вјероватно не може успјешно да ради. 

 

2. ЗАШТО СУ ПОТРЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

У претходном поглављу описане су неке од заједничких карактеристика свих орга-

низација, односно организовања људи. 

Ако би жељели укратко да одговоримо на питање зашто је потребно да се људи 

организују у групе, организације, институције и слично, онда би вјероватно 

најједноставнији одговор био: оне су потребне да би задовољиле људске потребе. 

Колико ће у томе успјети, зависи од њихове успјешности, али и самих људи који у 

њима раде. 

Америчка школа менаџмента на овај начин дефинише потребу за постојањем 

организација: ''Оне нам омогућавају да постигнемо (урадимо) ствари које не би могли 

да урадимо као  појединци, оне нам помажу да сачувамо континуитет знања, оне нам 

служе као важан извор стицања каријере''. 

Нешто детаљније се ове потребе за постојањем организација могу представити на 

сљедећи начин: 

1. Организације су потребне ради остваривања постављених циљева 

Људи као појединци могу да остваре своје циљеве, али опште циљеве организације или 

циљеве заједнице врло тешко уколико нису организовани у групе, организације, 

институције. 

2. Организација нам омогућава да заштитимо, сачувамо и пренесемо знање у 

будућности 

Развој и унапређење знања људи зависи не само од неког открића већ и од његовог 

ширења и преноса у будућност. Нова открића се скоро увијек базирају на претходно 

сачуваним знањима и открићима. 

3. Организације омогућавају стварање каријере 

Као што је већ речено, организације су неопходне ради задовољења људских потреба. 

Те потребе нису само задовољење основних потреба за живот (стан, храна, одјећа итд), 

већ и задовољење других потреба као што су: лична сатисфакција и само задовољство 

послом којим се бавимо. 

Према томе, организације су потребне људима, људи су потребни организацијама, а 

сви заједно друштву коме припадају. 

3. ЗАШТО СУ ПОТРЕБНИ МЕНАЏЕР1 

Једна од радних дефиниција менаџера јесте да су то ''лидери и руководиоци 

организације чији је циљ да на бази свог знања, искуства и вјештина употребе сва 

расположива средства (ресурсе) како би што ефективније постигли циљеве 
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организације.'' Менаџери могу да се опишу као организациони планери, организатори, 

лидери и руководиоци, контролори, комуникатори и координатори. 

У сагледавању потребе за менаџерима, потребно је прије сагледавања шта они 

раде/чине укратко описати шта су менаџери. 

Како ће посебно поглавље бити посвећено менаџерима, односно њиховој едукацији и 

успешности њиховог рада, овде ћемо се задржати на питању шта су менаџери. 

Менаџери су прије свега: 

 Они који раде са људима и посредством других људи. Менаџер је дакле 

одговоран за рад који је већим дијелом остварио неко други. У принципу 

менаџери дјелују као канали комуникације у оквиру своје организације. 

 Одговорни за свој рад, али и за рад својих подређених. Одговомост за свој рад 

се огледа у томе са колико успјеха менаџер спроводи задатке и активности који 

воде постизању циљева цијеле организације. Поред овога, менаџер је одговоран 

и за рад својих подређених од чијих успјеха (доброг рада) или неуспјеха (лошег 

рада) зависи и успјех менаџера. 

 Они који „ балансирају “ надметања (супарништво) између циљева и 

постављених приоритета. У свакидашњем раду менаџер је суочен са циљевима, 

проблемима и потребама који се сви ''надмећу'' за ''његово'' вријеме и доступне 

ресурсе (материјалне и хумане). Многи успјешни менаџери припремају задатке 

за сваки дан према приоритету, тако да најважније рјешавају одмах, док остале 

задатке рјешавају касније по неком редосљеду. 

 Они који морају да мисле аналитички, али и концептуално. Менаџер мора да 

буде ''аналитички мислилац'', да идентификује проблеме, уочи факторе који на 

њих утичу,   анализира их и онда дође до практичних рјешења. 

 Они који су добри медијатори. Менаџери морају да буду оспособљени да            

несугласице, размирице и нетрпељивост подређених, које су честе у односима 

са људима, знају да ријеше, изгладе и спријече, прије него што оне постану 

деструктивне. 

 Они који су и политичари. То не значи да менаџери морају да буду активни 

политичари (сем уколико то помаже организацији), већ да знају да граде односе, 

употребе убјеђивање и компромис, развијају мрежу са драгим менаџерима, 

праве савезе и коалиције, како би добили одговарајућу потпору и помоћ у 

реализацији својих и циљева организације. 

 Они који су такође и дипломате. Они су често представници својих 

организација и одјељења на разним стручним састанцима, али и на састанцима 

са државним  представницама, уговарачима, донорима итд. 

 Они су симболи. Они често персонификују, како за своје чланове, тако и за            

представнике са стране, успјехе или неуспјехе своје организације. Као такви, 

дешава се да су одговорни и за оне ствари за које немају директну 

одговорност и контролу. 

 Они су ти који одлучују (и доносе ''тешке'' одлуке). Имајући на уму да свака            

организација пролази кроз ''добра'', али и ''лоша'' времена, јер је немогуће да 

све и увијек буде перфектно, појављују се разни проблеми, разлике у 

мишљењима рада и развоја. 

Менаџери су људи од којих се очекује да рјешавају проблеме, предлажу солуције, 

налазе рјешења, али и траже прилике. 
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4. МЕНАЏМЕНТСКО И ОРГАНИЗАЦИОНО  

    ИЗВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 

За развој и достигнућа укупне/читаве заједнице или нације од необичне је важности 

рад и функционисање свих организација. 

Колико ће једна организација бити успјешна у постизању својих циљева и потреба 

заједнице зависи добрим дијелом од рада менаџера. Ако менаџери не раде ''свој 

посао'' успјешно, највјероватније да организација не може постићи своје циљеве. 

Како менаџери успјешно извршавају, односно раде свој посао, и како успјешно     

организације извршавају своје задатке, још увијек је област о којој се дискутује. 

Позната је ствар да је и за организацију и за менаџера боље ''радити праву ствар'', 

него ''радити ствари добро'', односно на прави начин. На бази тог схватања, сматра се 

да се менаџерски успјех извршења задатака може мјерити на бази два концепта: 

ефикасности (''радити ствари добро'') и ефективности (''радити праву ствар''). 

''Ефикасност је способност да се ствари ураде коректно. Ефикасан менаџер јесте онај 

који постиже аутпут или резултате/услуге у односу на инпут (рад, материјал, 

вријеме). 

''Ефективност, са друге стране, јесте способност да се изаберу одговарајући циљеви. 

Ефективан менаџер јесте онај који изабере ''праве ствари да се ураде''. Свакако,    

менаџерске одговорности захтијевају ефикасно и ефективно спровођење и мада је 

ефикасност важна, ефективност је критична. Ефективност кључ успјеха једне 

организације. 

 

5. РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 

У свим гранама науке, теорије помажу развоју сазнања. Без њих, оно што је могуће 
постићи су само интуиције, наговјештаји и очекивања који данас имају релативно 
малу вриједност у савременим комплексним организацијама. 

У менаџменту, као и у другим научним дисциплинама, теорије и принципи помажу 

да се одлучи шта морамо учинити да функционишемо као менаџер на 

најефективнији начин. 

До данас, и поред великог броја развијених и предложених теорија о менаџменту, 

још увијек, нажалост, није верификована јединствена и прихваћена општа теорија о 

менаџменту која може да се примјени у свим ситуацијама. 

Из тих разлога, да би боље функционисали и менаџмент и менаџери, потребно је да 

познајемо главне теорије које су до данас развијене. 

Сви се теоретичари менаџмента слажу да су до данас развијене три основне школе 

менаџмента мисли: 

1. Класична школа која има двије главне гране: 

- научни менаџмент, и 
- класичну теорију организације. 

2. Школа понашања (бихевиорализам) 
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3. Школа менаџмента науке. 

Интересантно је да, и поред тога што су се школе развијале историјским 

редосљедом, нове идеје нису замјењивале претходне, односно старије. Умјесто 

тога, свака нова школа је настојала да нешто ''дода'' претходној и чак да 

коегзистира са њом. Истовремено, свака од њих је настављала да се развија. Такође 

је интересантно да су се неке од школа спајале, најчешће због тога што су каснији 

теоретичари покушавали да интегришу акумулано знање. 

Из тих разлога потребно је такоде описати/продискутовати и два скорашња 

приступа менаџменту, који настоје да интегришу различите теорије: 

4. Приступ системима, и 
 

5. Приступ непредвиђеним (могућим) ситуацијама. 

5.1. КЛАСИЧНА ШКОЛА ( ШКОЛА КЛАСИЧНИХ ТЕОРЕТИЧАРА ) 

Познато је да су људи живјели у групама и организацијама још у праисторијско 

вријеме. Развојем друштва јављала се све већа потреба за организацијама и 

менаџерима, али тек је индустријска револуција 18. и 19. вијека довела до потребе 

за систематским приступом менаџменту. 

Развој нових технологија, концентрација велике количине сировина, велики број 

радника у фабрикама, произведене робе у огромним количинама и потреба за њеном              

дистрибуцијом, привукли су пажњу људи на менаџмент. 

1)  Претече научног менаџмента 

Сматра се да је Роберт Овен (1771-1858), менаџер неколико фабрика памука у 

Шкотској, почетком 18. вијека почео са изучавањем менаџмента. У то вријеме су 

услови рада и живота радника били врло лоши. Схватајући услове живота као 

важне за бољи рад, он је почео да гради боље станове за раднике, отворио је 

продавнице компаније гдје се могла купити јефтинија роба и смањио је стандардни 

радни дан на 10,5 сати. 

Тврдио је да побољшање услова рада и живота радника води ка повећању 

производње и профита, док су техничка побољшања од секундарног значаја. 

По њему, најбоље менаџерово улагање јесте улагање у раднике или ''виталне 

машине'', како их је назвао. Вјеровао је да је вредновање рада запослених 

(објављивање, публиковање) подстрек за извршавање задатка. 

2)  Научни менаџмент 

Научни менаџмент, почетком 20. вијека, дјелимично је потекао из потребе за             

повећањем продуктивности, као и из недостатка специјализоване радне снаге у то 

вријеме. 

Фредерик Тајлор (1856-1915) и његови сљедбеници су 1890. и 1930. године 

поставили приступе и принципе научног менаџмента да би се утврдиле научне 

методе за извршавање сваког постављеног задатка и што боље одабрали, обучили и 
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мотивисали радници. 

Тајлор је базирао свој менаџерски систем на проучавању времена производне 

линије. Он је раставио сваки посао на компоненте и израдио најбрже и најбоље 

методе рада (операција) за сваки дио посла. Он је подстицао послодавце да више 

плате продуктивне раднике. Тејлор је тај свој план ''пребаци раније норму и заради 

више'' назвао систем      диференцијалне стопе. 

Тејлорова филозофија базирана је на четири основна принципа: 

 

1. На развоју праве науке о менаџменту, да би се утврдили најбољи методи за       

извршење сваког задатка. 

2. На научној селекцији радника, да би сваки радник извршавао задатак који му        

најбоље одговара. 

3. На научном образовању у развоју радника и 

4. На интимној, пријатељској сарадњи између менаџера и радника. 

Тејлор је вјеровао да у менаџменту радници треба да настоје да повећавају            

производњу, јер имају заједничке интересе за повећање продуктивности. 

Доприноси и ограничења теорије научног менаџмента - Као и све друге теорије, 

и теорије научног менаџмента допринијеле су даљем развоју менаџмента, али су 

при његовој примјени такође евидентирана и извјесна ограничења. 

Међу доприносима треба посебно истаћи: 

 нагласак на тимски рад у којем људи раде заједно, свако стручно обавља 

један или више задатака и може више да произведе од истог броја људи од 

којих свако обавља све задатке; 

 установљење производне линије која, ''избацује'' производе далеко више него 

што се могло замислити; 

 нагласак на технику ефикасности која је довела до аутоматизације и 

коришћења        робота у садашњости; 

 студију времена и покрета која је утицала да се схвати да средства и физички 

покрети за реализацију задатака могу да буду ефикаснији и рационалнији; 

 утицај обуке на повећање ефективности радника; 
 подстицај да менаџери трагају ''за најбољим начином'' да се посао обави; 
 потребу за промовисањем добробити радника. 

Извјестан број ограничења се појавио послије примјене ове теорије у пракси. Међу 

њима су најзначајнији: 

 повећање продуктивности доводило је до отпуштања радника или промјена 

норми; 
 став да су људи ''рационални'' и мотивисани само жељом за материјалном 

добити; 
 запостављање жеље за важношћу, задовољством на послу и учествовањем у 

процесу рада и одлучивања; 
 штрајкови због радних услова, а не само због плата. 

3) Класична теорија огранизације 

Класична теорија организације је у ствари друга грана класичног менаџмента, која 

је израсла из потребе да се утврде правила руковођења и управљања код све више             

нарастајућих комплексних организација, а посебно фабрика. 
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Међу теоретичарима ове гране најзначајнији су били Хенри Фајол, Макс Вебер, 

Мери Паркер Фолет и Честер Бенард. 

Хенри Фајол (1841-1925) се сматра једним од оснивача класичне школе 

менаџмента, који је у ствари први систематизовао менаџерско понашање. Он је био 

поборник посматрања комплетне организације, а не само појединих њених 

функција и сматрао је да се здрава менаџерска пракса може приказати одређеним 

правилима која се могу идентификовати и анализирати. 

Он је вјеровао да менаџмент није лични таленат, већ вјештина и да се може научити 

једном када се схвате основни принципи и формулише генерална теорија 

менаџмента. 

Предложио је такође подјелу пословних операција на сљедећих шест активности: 

1. техничке, 

2. комерцијалне, 

3. финансијске, 
4. безбједност (обезбеђење), 
5. рачуноводство, 
6. менаџерска активност. 

Имајући посебно ову последњу активност на уму, дефинисао је управљање и 

руковођење кроз пет функција: планирање, организација, наређивање, координација 

и контрола. 

Макс Вебер (1864-1920), њемачки социолог, посматрао је функционисање органи-

зације и људи који у њој раде и указао на потребу за стриктно дефинисање: 

хијерархије којом се управља, јасно прецизиране регулативе и линије власти. 

Транзитивна теорија: више оријентисана према људима - У то доба развиле су 

се и неке теорије које су биле више оријентисане према људима, а нарочито у 

области међуљудских односа и организационе структуре. 

Мери Паркер Фолет (1868-1933) је сматрала да човјек не може бити комплетан ако 

није члан групе. У потпуности је прихватила Тејлоров став да рад и менаџмент 

дијеле заједнички циљ као чланови исте организације. Међутим, ова разлика између 

менаџера (наредбодавца) и подређених (примаоца наређења) дестабилизује ово 

природно партнерство. 

Она је вјеровала да лидерство не би требало да дође од формалне власти, као што је 

била традиција, већ од већег знања и експертизе менаџера. 

Частер Бернар (1886-1961) је формулисао своје теорије о организацији живота,              

објашњавајући да се људи удружују у формалне организације да би остварили оно 

што не могу појединачно. Људи треба да, поред реализације циљева организације, 

задовоље и своје личне потребе. По њему, привредно друштво може ефикасно да 

функционише и преживи само ако су циљеви организације и циљеви и потребе 

појединаца који раде у њима добро избалансирани. 
 

Фајолових 14 принципа менаџмента 

 

1. РАСПОДЈЕЛА РАДА. Што су људи специјализованији, то ефикасније 

обављају посао. Овај принцип је отјелотворење модерне производне линије. 
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2. ВЛАСТ. Менаџери треба да издају наређења како би се посао обавио. Њихова 

формална власт им даје право да наређују, међутим запослени их неће увијек 

послушати, осим ако немају и лични ауторитет ( на примјер одговарајућу 

стручност ). 

3. ДИСЦИПЛИНА. Чланови организације треба да поштују правила и договоре 

којима се управља организацијом. Према Фајолу, дисциплина ће резултирати из 

доброг руковођења на свим нивоима организације, коректних договора (на 

примјер, награђивање квалитетног рада) и законског спровођења казни за 

неизвршење обавеза. 

4. ЈЕДИНСТВО НАРЕЂИВАЊА. Сваки запослени треба да добија упутства за 

одређену операцију само од једне особе. Фајол је вјеровао да ће доћи до 

опречних упутстава и забуна ако запослени подносе извјештај више него једном 

руководиоцу. 

5. ЈЕДИНСТВО УПРАВЉАЊА. Операцијама у оквиру организације чији је циљ 

заједнички треба да управља само један менаџер користећи један план. На 

примјер, персонално одељење у компанији није потребно да воде два директора 

од којих сваки има своју концепцију запосљавања. 

6. ПОДРЕЂВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТЕМ ДОБРУ. У 

сваком послу интереси запослених не треба да превладају над интересима 

организације као цјелине. 

7. НАГРАДЂИВАЊЕ. Компензација за обављени посао треба да буде праведна 

како за запослене, тако и за руководиоце. 

8. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА. Смањивање улоге подређених при доношењу одлука је 

централизација; повећање њиховог учешћа је децентрализација. Фајол је 

вјеровао да менаџери треба да задрже крајњу одговорност, али и да дају својим 

подређенима довољно власти, како би добро обавили посао. Проблем је 

утврдити најбољи степен централизације код сваког случаја појединачно. 

9. ХИЈЕРАРХИЈА. Линија власти у једној организацији - данас често 

представљена прецизним линијама и квадратима на организационој мапи - тече 

од врхунског руководства до најнижег нивоа у привредном друштву. 

10. НАЛОГ. Материјали и људи треба да буду на правом месту у право вријеме. 

Људи поготово треба да буду распоређени на послове или положаје који им 

најбоље одговарају. 

11. ПРАВЕДНОСТ. Менаџери треба да буду пријатељски расположени, 

наклоњени и праведни према својим подређенима. 

12. СТАБИЛНОСТ КАДРОВА. Висока стопа запошљавања није добра за 

ефикасно функционисање организације. 

13. ИНИЦИЈАТИВА. Подређенима треба дати слободу да направе и формулишу 

своје планове, иако може да дође до грешака. 

14. ДУХ. Промовисање тимског духа пружа организацији осјецај јединства. По 

Фајолу, чак и мале фабрике могу развити овакав дух. Он је предложио, на 

примјер, коришћење усмене комуникације, умјесто формалне писмене. 

Доприноси и ограничења класичне теорије организације - И поред тога што су 

теоретичари класичне организације били ограниченог знања и услова у вријеме 

сопствене егзистенције, допринијели су да се неке теорије класичне организације 

примјењује и данас. 

Међу доприносима треба посебно истаћи: 

 концепт да се менаџмент вјештине могу примјењивати на све групне 
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активности, 

 да се утврђени принципи менаџерства понашања могу научити, 

 менаџери су у пракси прихватили овај концепт, јер их чини свјесним 

основних проблема са којима се суочавају у организацији. 

Међу ограничењима која су се појавила треба истаћи: 

 ова теорија више одговара прошлости него садашњости, 

 данас, када је организационо окружење све турбулентније, мање одговарају 

упутства о класичној организацији, 

 данас образованији радници нису у потпуности спремни да прихвате 

формалну власт и спремни су да напусте организацију ако им она не 

одговара. 

 

5.2. ШКОЛА  ПОНАШАЊА: ОРГАНИЗАЦИЈА  СУ  ЉУДИ 

Школа понашања се појавила добрим дијелом зато што су менаџери нашли да 

класичан приступ није постигао потпуну производну ефикасност и хармонију на 

радном мјесту. Менаџери су се и даље сусретали са проблемима и фрустрацијама, 

јер људи нису увијек слиједили предвиђене и очекиване шаблоне понашања.  

Доста аутора је сугерисало да се продуктивност може повећати на три начина: 

1. путем налажења најбољег могућег човјека за тај посао, 

2. путем креирања најбољег могућег рада - идеални психолошки услови, и 

3. путем употребе психолошког утицаја кога је назвао ''најбољи могући ефекат'' 
да се мотивишу запослени. 

Дошли до закључка да, сам финансијски стимуланс не утиче на повећање 

продуктивности, већ читав низ сложених ставова, као на примјер ''групни понос'' 

(колегијалност, пријатељство итд.) који могу позитивно да утичу на мотивацију. 

Претпоставка да ће запослени радити боље ако вјерују да руководство о њима и 

њиховој добробити води рачуна, по многима је још и до данашњег дана остао 

контрадикторан. 

Каснији истраживачи су увели систем научног понашања користећи друштвене 

науке (психологију, социологију и антропологију) и савршеније истраживачке 

методе. Они су се бавили ''проучавањем понашања" и вјеровали да концепт ''човјека 

са потребом за самодоказивањем" више објашњава људске мотивације. 

Доприноси и ограничења школе понашања - Међу доприносе школе понашања 

односно међуљудских односа, могу се уврстити: 

 унапређење класичаног приступа по коме је продуктивност била искључиво      

инжењерски проблем, 

 истинска брига за раднике доноси профит, 

 уочена је важност стила менаџера, што је довело до револуције у науци         

менаџмента, 

 све веће обучавање људи у вјештинама менаџмента. 

Међу ограничењима треба посебно истаћи: 

 концепт ''друштвеног човека'' није успио да у потпуности опише појединца 
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на радном мјесту, 

 побољшање радних услова и задовољење радника нису резултирали 

драстичним повећањем продуктивности како се очекивало,   

 друштвено окружење на радном мјесту је само један од фактора који утичу 

на продуктивност. 

Приступ научног понашања је допринијео разумијевању индивидуалне мотивације            

понашања групе, међусобних односа на послу и важности рада за људе. Нова 

схватања у важним областима, као што су руковођење, рјешавање конфликта, 

стицања и коришћења власти, организационе промјене и комуникација, позитивно 

су утицала на продуктивност, али и на укупно понашање људи и њихов начин 

живота. 

5.3. ШКОЛА НАУКЕ МЕНАЏМЕНТА 

Све веће коришћење нове индустријске технологије, транспорта и комуникације и 

односи међу системима, подсистемима и људима, донијело је велики број проблема 

које није било једноставно рјешавати на класичан начин и конвенцијалним 

средствима. 

То је било посебно евидентно на почетку 2. свјетског рата, када се Велика 

Британија суочила са великим бројем нових, непознатих и комплексних проблема 

ратног доба. Да би то успјешно рјешавали, Британци су формирали прве тимове за 

истраживања. Разне операцијске грапе, као на примјер групе математичара, 

физичара, хемичара и драгих научних радника, формирале су се да разријеше ове 

проблеме. На тај начин, а посебно развојем електронских компјутера, створени су 

сви предуслови да се процедуре операцијског истраживања формулишу као ''научна 

школа менаџмента''. 

Данас наука менаџмента за рјешавање проблема користи мјешовите тимове 

специјалиста одговарајућих дисциплина, који анализирају постојећи проблем и 

предлажу менаџменту предузимање одговарајућих мјера/акција. Експертски тим 

може да конструише математички модел да би симулирао проблем и његову 

међусобну повезаност. 

Измјеном променљивих вриједности у моделу (на примјер, повећањем трошкова       

сировина) и анализом различитих једначина модела помоћу компјутера може се 

утврдити какве ће ефекте промјена изазвати и онда те налазе презентирати 

руководству за доношење одлука. 

Доприноси и ограничења науке менаџмента - Техника науке менаџмента је 

добро оруђе у разрјешавању проблема у већини великих организација (цивилне и 

војне), као што су буџетирање капитала, планирање производње, развоја 

производних стратегија, планирање развоја програма за кадрове, оптималног нивоа 

залиха и планирање авионског саобраћаја итд. 

И поред широке примјене у рјешавању многих проблема, наука менаџмента не 

може ефективно да се бави понашањем људи у привредном друштву. Њени највећи 

доприноси менаџменту јесу у области планирања и контроле активности. 

Даљи развој теорије менаџмента - Интересантно је да су све три описане главне 

школе менаџментске мисли и даље актуелне. Наука менаџмента представља 
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витални прилаз за истраживање, анализу и рјешавање менаџментских проблема. 

Класична школа, иако развојно најстарија, продужава да се развија и даље, тиме 

што укључује нове перспективе науке менаџмента. Тако на   примјер, њени ставови 

о подјели рада, ауторитету и одговорности, иницијативи итд, још увијек остају 

важни у менаџменту. 

Како се класична школа развијала, постојала је све више позната као процес 

менаџмента или операциони прилаз. Али, било које име да добије, њени принципи 

су готово увијек присутни у дјелима старијих аутора. 

Имајући све претходно на уму, поставља се питање: Како ће се даље развијати 

теорија менаџмента? 

Сумиран став о даљем развоју теорије менаџмента може се дати у сљедећих пет 

могућих праваца: 

1. Доминација - гдје ће једна од школа, односно њене теорије, превагнути над 
другима. 

2. Дивергенција - гдје ће се свака од школа развијати у свом правцу. 
3. Конвергенција - гдје школе постају сличније због нестајања граница међу 

њима. 
4. Синтеза - гдје може доћи до интеграције постојећих школа, и 
5. Умножавање - гдје би дошло до појаве нових школа, теорија, идеја итд. 

Посебно мјесто међу новијим теоријама/правцима менаџмента заузимају: системски 

приступ и приступ непредвиђеним (могућим) ситуацијама. 

5.4. СИСТЕМСКИ ПРИСТУП 

Системски приступ менаџменту настоји да сагледа организацију као јединствени 

систем састављен од међусобно повезаних дијелова. Овај приступ омогућава 

менаџерима да посматрају организацију као цјелину, али и као дио ширег 

спољашњег окружења. Чинећи ово, теорија система нам указује да активност било 

ког сегмента (дијела) организације утиче на активност сваког другог дијела. 

Неки аутори, поборници овог приступа, сматрају да је теорија система у ствари 

дуго тражени интегрални приступ менаџмента. 

5.5. ПРИСТУП НЕПРЕДВИЂЕНИМ (МОГУЋИМ) СИТУАЦИЈАМА 

Овај приступ се понекад назива и ситуациони приступ или приступ реалне животне 

ситуације, који сматра да адекватан одговор на важна питања у менаџменту треба 

да гласи ''ЗАВИСИ''. Дужност је менаџера да специфицира шта, од чега и на који 

начин зависи. 

Овај приступ су развили менаџери, консултанти и истраживачи који су покушали да 

примјене концепте главних школа менаџмента на реалне животне ситуације. 

Искуство је показало да један програм који је функционисао врло успјешно у једној 

ситуацији може да буде апсолутно неуспјешан у другој ситуацији. Заговорници овог 

приступа имали су само један одговор на ово питање: резултати су различити, јер су и 

ситуације различите. По њима, задатак менаџера је да идентификује технику и 

приступ који ће у одређеној ситуацији, под одређеним околностима и у одређено 
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вријеме најбоље допринијети циљевима менаџмента. 

Имајући све изнијето на уму, присталице приступа непредвиђених ситуација 

(ситуациони приступ) сматрају овај приступ водећим у менаџментском 

размишљању данас. 
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Да би се менаџмент боље разумио, потребно га је посматрати као процес. У теорији 

система, сматра се да се елементи, односно дијелови процеса састоје од техничких 

и административних активности, које треба да омогуће да се путем уложених 

средстава постигне одговарајући учинак, тј. инпут претвори у аутпут. У ствари, то 

је серија догађаја који колективно имају специфичну функцију. 

Менаџментски процес је врло комплексан процес са већим бројем фактора и 

чињеница које на њега утичу, а који кроз своје функције, елементе и активности 

чине цјелину тог процеса. 

1. ШТА ОБУХВАТА МЕНАЏМЕНТ 

 

Процес руковођења обухвата више од једне методологије. Он обично почиње са 

идејама, ставовима, принципима, те се кроз разне функције (планирање, 

организовање, комуникацију, контролу итд) на бази анализа одлучује о оним 

мјерама/акцијама које ће на најефективнији начин допринијети постизању 

постављенфх циљева. 

Описи ових функција и активности познати су као модели који на један 

једноставан начин описују њихову комплексну повезаност. Први модел 

менаџмента који је описивао четири основне функције менаџмента: планирање, 

организовање, руковођење и контролу, развијен је крајем 19. вијека и у главним 

цртама се још и данас употребљава. 

Упркос извјесним недостацима, модели омогућавају користан прилаз за учење. 

Анализирањем менаџментског процеса - такође га одвајамо на посебно јасно     

одређене дијелове који се називају функције менаџмента - овај модел може да 

побољша наше знање о томе шта је менаџмент и шта менаџери раде. 

2. ФУНКЦИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 

У литератури и практичном приступу менаџменту, најчешће се срећемо са 

„класичном “ подјелом која обухвата сљедеће функције: 

1. планирање - одлучивање шта да се ради, 

2. организација - постављање и омогућавање групног рада, 

3. комуникација - мотивисање људи за рад, 

4. мониторинг - контрола/провјера прогреса рада. 

Како се процес менаџмента развијао, дошло је до ''додатних функција'' као што су: 

5. ''праћење кадрова'', 

6. вођство / лидерство и 

7. координација. 

У Глосару СЗО предложена је вјештачки створена ријеч или акроним (ПОДСКОРБ) 

за функције/елементе менаџмента: 

П - планирање  

О - организација  
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Д - дириговање, усмјеравање  

С - стручњаци, кадар  

К - координација  

Р - рапорт, извјештај  

Б - буџет. 

Ова листа функција менаџмента доста је коришћена у разним едукационим 

активностима СЗО у Африци и Азији 80-их година. 

У последњој декади, поједини аутори сматрају да главна функција менаџмента 
није контрола, већ координација. 

Менаџери најчешће извршавају 5-6 функција и то најчешће по реду како је 

приказано у класичној и/или додатној подјели. Ове функције се спроводе без 

разлике да ли је то пројект, служба, установа или програм којим се руководи. 

У пракси, менаџер спроводи свих 5-6 функција, с тим што током времена најчешће 

прелази са једне на другу. Тако се, на примјер, прво планира рад, онда се организује 

рад, мотивишу људи, спроводи акција и врши контрола прогреса и остваривање 

постављених циљева. Ово нарочито важи кад се формирају нове 

организације/установе. 

У ствари, различите комбинације ових функција и активности одигравају се 

истовремено у свакој организацији/установи/програму. С обзиром да се овај процес 

скоро стално понавља и да су менаџери стално ангажовани у извршавању свих 

побројаних функција, овај се процес назива и менаџмент-циклус. 

3. ОПИС ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИЈА МЕНАЏМЕНТА 

Ради бољег разумијевања улоге и одговорности здравственог менаџера у 

руковођењу програма, пројекта, институције, одјељења, тима итд, детаљније ће 

бити описане сљедеће функције: 

1. Планирање, 
2. Организација / организовање, 
3. Комуникација, 
4. Мониторинг / контрола, 
5. Вођство / лидерство и 
6. Координација. 

3.1. ПЛАНИРАЊЕ 

Планирање је прва функција менаџмента, односно једна широка основа на којој се 

базира добар дио менаџмента. 

Планирање може да се дефинише као процес одлучивања како будућност да буде 

боља него садашњост, које промјене треба да се догоде у циљу побољшања и како 

спровести те промјене. Укратко речено, то је доношење одлука данас, у свијетлу 

њихових будућих ефекат. 

Здравствено планирање се може сматрати као један уређен процес који дефинише 

здравствене проблеме заједнице, идентификује незадовољене потребе и истражује и    
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проналази ресурсе за њихово задовољење, установљава приоритетне опште циљеве 

који су остварљиви и изводљиви и предвиђа административне и драге акције у 

циљу остваривања намјера предложеног програма. 

План, односно израда плана, представља прву фазу планирања. Он је у ствари 

припрема за рад или употреба свега онога што се разматра унапријед. 

Здравствени план који има своје карактеристике, треба да укључи најмање сљедеће: 

 здравствену националну политику коју треба слиједити, 

 приоритетне здравствене проблеме, 

 циљеве који побољшавају здравље становништва, 

 стратегије изабране за њихово рјешавање, 

 опште националне програме, са планом за њихову примену, 

 политичке, социјалне, економске, административне процесе и технологију, 

 неопходне законе, механизме и процесе руковођења, 

 главне договорене акције које треба предузети од свих сектора здравствене 

службе како би се спровели програми, 

 кадровске потребе, 

 општу расподелу или прерасподелу финансијских средстава за примјену 

програма и 

 организациону одговорност за примјену програма. 

Планови који се праве од стране менаџера националног нивоа (''топ'' менаџера) за 

цијелу организацију/установе/програме могу покривати дужи временски период (5-

10 година). Планови на нижим нивоима менаџмента, који се праве од стране 

менаџера тих нивоа (интермедијални и периферни/операцијски), најчешће 

покривају краће периоде. Неки такви планови чак могу бити само за један дан или 

за неколико сати. 

3.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ 

Друга главна функција менаџмента односи се на ''комуникације и повезаности'' у 

групи људских бића, односно додјељивање задатака и установљавање повезаности 

ауторитета и одговорности у установама, одјељењима, програмима, као и у 

привремено створеним тимовима за реализацију пројекта. 

Једном када су у установи, програму, пројекту постављени циљеви, развијени пла-

нови и предложене активности да се они постигну, менаџер мора да предложи 

организацију која ће моћи успјешно да спроведе програме и активности. Свакако, 

различити циљеви захтијеваће и различите врсте организације да се они постигну. 

Тако на примјер, болница ће имати другачију организацију да би постигла своје 

циљеве него дом здравља, а свакако другачију организацију него, рецимо, фабрика 

ципела. 

Свакако, менаџери су ти који треба да имају способност да одреде организацију 

која је потребна да би се постигли циљеви. Поред овога, менаџери треба да имају 

способност кад предложе организацију да је даље развијају и воде. 

У материјалима СЗО за припрему менаџментског процеса за национални здра-

вствени развој, предложено је седам главних принципа организације које 
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програм-менаџер мора да посматра: 

1. Циљ - свака група задатака мора да има специфичан циљ који доприноси 

главним циљевима организације, система или програма; 

2. Дефиниција - свака група задатака мора бити јасно дефинисана, тако да 

свако тачно зна који су то задаци; 

3. Команда - свака група задатака мора имати једно главно одговорно лице и 

сви који раде морају знати које  је то лице; 

4. Одговорност - одговорно лице задужено за рад људи у групи је одговорно за 

извршење повјерених задатака; 

5. Ауторитет - свако одговорно лице задужено за групу задатака мора имати       

ауторитет који је једнак његовим одговорностима; 

6. Дијапазон контроле - ниједно одговорно лице за групу задатака не треба да 

буде задужено за контролу више људи него што му искуство, вријеме, 

енергија и ефективност дозвољавају; 
7. Равнотежа - лице одговорно за неколико група мора се побринути да су 

грапе уравнотежене. 
 
Укратко, организовање подразумијева способност координације активности на 
такав начин да се ураде: 

 праве ствари, 
 на правом мјесту, 
 у право вријеме, 
 на прави начин и 
 да их ураде прави људи. 

За успјешно организовање рада људи у установи, програму, потребни су и               

одговарајући кадрови, њихово планирање, постављање на она мјеста на којима ће 

највише     допринијети успјјешности рада саме организације/установе. 

Кадровска политика представља дио функције организовања. Она је, у ствари, 

процес одабирања, постављања и образовања (обуке) квалификованог кадра да 

спроведе рад организације/установе. 

Концепт развоја здравствених кадрова у основи укључује: расположив број особа 

које се едукују (обучавају) за различита здравствена занимања, њихове 

карактеристике у смислу образовања, искуства и вриједности, као и потребне 

промјене у погледу квалификационе страктуре - да пружају здравствене услуге које 

су потребне људима/становништву. Према томе, према општем схватању, 

''здравствена радна снага'', односно здравствени кадар, обухвата сљедеће: 

 оне који већ раде у оквира здравствене службе, 

 потенцијалне здравствене раднике, тј. оне који имају могућности да се 

укључе у поједина здравствена занимања, али сада не раде и 

 будуће (перспективне) кадрове, односно оне који се сада школују и обучавају 

за рад у здравственој служби. 

Планирање здравствених кадрова је процес процјене квантитета и врсте знања,             

потребних вјештина и способности за увођење промјена у функционисање 

здравственог система, на тај начин да се може очекивати да ће се (и) постићи 

пожељне промјене у здрављу становништва. Такво планирање укључује 

спецификацију: ко ће шта да ради и гдје, када, како и за које пацијенте или 

популационе групе, тако да потребно знање и умијеће за одговарајући рад може да 

се установи и учини доступним према одређеном распореду. Ово мора бити 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 28 

 

континуирани, а не спорадичан процес. 

3.3. КОМУНИКАЦИЈА / КОМУНИЦИРАЊЕ 

Трећа функција менаџмента/руковођења је упознавање особља са радним задацима 

и мотивисање особља у циљу постизања бољег радног учинка, давањем примјера             

успјешног вође/менаџера и обезбјеђивањем ефикасног система комуникације. 

Комуникација представља процес у коме се информација преноси међу члановима 

установе програма/пројекта/тима у оквиру социјалног и радног система. Ово 

преношење информација има разне форме: формалне дискусије руководиоца са 

подређеним, неформалне договоре, публикације, радио, телевизију, огласне табле 

итд. 

Комуникација је двосмјерни процес који је основа за стварање добро мотивисаног 

радног тима. Може се одвијати између двије особе или између једне особе или 

групе (на пример, здравствени тим и заједница). 

Основни задатак једног менаџера је да (за)добије/оствари кооперацију људи под 

његовим надзором (руководством) и да координише њихове акције (активности) да 

би се постигли постављени циљеви. Кад год је могуће и гдје год је могуће, ''нижи'' 

менаџери у систему, установи и сарадници/радници треба да знају о 

акцијама/активностима које се траже од њих. То њима умногоме помаже да 

разумију улогу коју играју у цјелокупном напору. 

Искусан менаџер зна вриједност мотивације за хармоничан рад својих људи и зна 

да их мотивише, између осталог, и својим примјером. Људе најчешће мотивише 

сљедеће: достигнуће (успјех), признање, сам рад (конструктиван), одговорност, 

напредовање (могућност) и лично позитивно развијање. Шта ће од ових фактора 

менаџер примјенити, зависи од ситуације у организацији и његове вјештине 

комуникације. 

3.4. МОНИТОРИНГ / КОНТРОЛА 

Многи истраживачи менаџмента, али и практичари, вјерују да су мониторинг и 

контрола једна од најважнијих функција менаџмента. 

Мониторинг представља свакодневно праћење активности у току њихове примјене 

у циљу провјере да ли се спроводе по плану и на вријеме. Он омогућава држање 

''правог курса'' активности и откривање скретања (девијација), тако да се 

активности могу вратити на прави ''колосјек''. 

Треба имати на уму, што је важно за менаџере, да је мониторинг једна 

квантитативна мјера, односно механизам који идентификује шта је то што се 

дешава са активностима, без упуштања у резултате тих активности. 

Контрола, у једном ширем менаџерском смислу, представља процес који мјери 

текући учинак и води ка неком предодређеном циљу. Основа контроле лежи у 

провјери постојећих акција у односу на неке жељене резултате и провјеру да ли су 

ресурси добијени и да ли су ефикасно употребљени за постизање постављених 
циљева. 
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Контрола програма је један континуиран процес опсервирања, регистровања и из- 

вјештавања о активностима програма. Као таква, она се бави учинком програма, 

посебно у односу на првих пет фундаменталних питања менаџерске контроле: 

Ко и шта добија, за кога, како, када, по којој цијени? 

У току реализације активности програма, може доћи до неких одступања 

(девијација) у односу на план (ресурси, расподјела, па чак и циљеви). Главни 

задатак контроле је да: 

 идентификује ове девијације, 
 обузда их у оквиру дозвољених лимита, и 
 уколико је потребно, предузме корективне мјере. 

Успјешан менаџер мора да осигура да акције/активности његовог особља иду у 

правцу постављених циљева. Ово је такозвана контролна функција менаџмента, 

која укључује четири главна елемента: 

1. Утврдити стандарде извршења (рада), 
2. Мјерити стварне успјехе извршења (рада) и њихова компарација према 

утврђеним стандардима, 
3. Одредити неуспјехе остварења плана, 
4. Предузети акције да се поправе (коригују) нађени пропусти/девијације. 

Само на овај начин могуће је успјешно спровести планирану примјену, односно 

успјешно спровести донијете одлуке које, уколико и кад се спроведу, омогућавају 

''враћање'' процеса, односно примјене на прави ''пут''. 

 

3.5. ЛИДЕРСТВО / ВОЂСТВО 

Лидерство се такође сматра једном од важних функција менаџмента. Вођство је у 

ствари интеракција између људи гдје један износи информације, ставове, сугестије 

и слично другоме (другима), који то прихвата и понаша се како му је сугерисано. 

Сви менаџери у принципу треба да воде, али то не значи аутоматски да су и лидери. 

Често се вођство и менаџмент погрешно сматрају синонимима, а функцијама 

вођства сматрају се планирање, организовање, управљање особљем, контрола, 

евалуација и награђивање. Међутим, кад један ''топ'' менаџер спроводи те функције, 

неко може да сматра да он води организацију у одређеном правцу; то није вођство. 

Он у ствари руководи, али не и води. 

Кад оно што менаџер (или неко други) ради и утиче на друге људе директно или 

индиректно, он онда води. Вођство је увијек у контексту везе између једне особе и 

друге или других особа. Вођство је значи спровођење утицаја једне особе на друге 

особе, са извјесним утицајем на промјене понашања. 

У организационом смислу вођство, тј. његова функција укључује утицај и 

задобијање особља организације да се спроводи нешто на начин који ће помоћи да 

се постигну постављени циљеви. 

Значи, активност вођења је врло конкретна, она укључује рад са људима путем 

неких људских карактеристика: шарма, харизме, личног утицаја, личног стила итд. 
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3.6. КООРДИНАЦИЈА 

Координација такође представља једну од важних функција менаџмента. За неке 

савремене истраживаче менаџмента координација представља најважнију 

функцију менаџмента, без које систем/установа/програм итд, не би могао успјешно 

да функционише. 

Координација представља мјеру (степен) до које сваки од различитих 

међузависних дијелова система дјелује у складу са захтјевима других дијелова и 

цјелокупног система. 

Постоје два шира прилаза координацији. У првом, једна од главних агенција 

установа доноси своје планове прије него што их достави другим агенцијама да их 

прокоментарише (често касно или без прихватања њихове сугестије или 

примједби). 

У другом прилазу, установе, чији планови могу имати међусобни утицај, испитују 

опције заједно са другима, како би постигли заједнички закључак. Први прилаз 

назива се ''негативна координација'', а други ''позитивна координација''. 

Планирање се сматра једним од могућих начина за побољшање координације. 

Постојање плана и формулисање активности које ће се спроводити у оквира тог 

плана, дају могућност свакој установи да истражује и да дозна обим рада и 

интенцију других установа. 
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У поглављу ''Функције менаџмента'' укратко је описана комуникација, која има 

посебан значај за успјешно раковођење. Комуникацијом се особље упознаје са 

њиховим радним задацима и мотивишу се људи за постизање бољег радног учинка. 

Иако је описана као трећа функција менаџмента, она се у пракси примјењује у свим 

фазама менаџмента. 

Комуникација се може сматрати процесом помоћу кога менаџери остварују       

функције планирања, организовања, вођења, контроле и чак координације. 

По многим ауторима и истраживачима, менаџери највећи дио времена које имају 

на располагању користе за разне врсте комуникација. Баш из тих разлога, за 

менаџере, али и за организације, неопходна је и битна ефективна комуникација. 

Организација, установа, програм или пројект итд. у којима људи раде, могу се 

сматрати једном мрежом комуникације. Комуникација доноси ''живот'' једној 

организацији и установи, и као таква представља важан витални процес који 

обликује и руководи организацијом. 

1. ДЕФИНИЦИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ 

У литератури постоје бројне дефиниције комуникације које се често доста 

разликују. Треба рећи да је ријеч комуникација постала од латинске ријечи 

КОМУНИС, што значи заједнички, заједно. Концепт заједништва садржи у себи 

два или више ентитета, међу којима заједништво треба развити. То су поруке које 

неко даје и поруке које неко прима. 

Комуникација се на бази наведеног може дефиннисати као процес којим се 

долази до заједничког (општег) разумијевања поруке између два или више лица, 

путем преноса и примања поруке. Ова дефиниција тражи извјесно разјашњење. 

Прије свега, порука може бити информација о неком феномену или неком 

предмету. Ово преношење информација може имати различите форме као што су: 

ријечи, симболи, гестикулације и друго, чиме се комуникација спроводи. 

Комуникација се може дефинисати као пренос информација од пошиљаоца до 

примаоца, с тим да је прималац не само прими, већ и разумије. Ова дефиниција је 

основа комуникационог модела (пошиљалац поруке, преношење поруке и 

прималац поруке). 

Треба посебно истаћи даје комуникација двосмјерни процес. Значи, она подједнако 

подразумијева не само слање порука, већ и добијање порука и слушање. Према 

томе, руководиоци морају бити спремни и да слушају, а не само да говоре 

(једносмеран процес). 

2. ЗНАЧАЈ И ПОТРЕБА ЗА КОМУНИКАЦ1ЈОМ 

Ако се прихвати да је комуникација средство за повезивање људи унутар 

организације, установе итд, ради постизања заједничких циљева, онда је јасно да 

она представља неку врсту споне, кохезионе силе која окупља људе, ствара 

атмосферу бољег разумијевања међу њима, али такође и са руководством, и 

мотивише људе на даље унапређење сопственог рада и доприноса. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 33 

 

Искусан менаџер зна вриједност комуникације, како да њоме упозна особље са 

циљевима, методама и задацима и да их мотивише за хармоничан рад. Он такође зна 

да то уради и својим личним примјером и понашањем. 

На тај начин, односно одговарајућом комуникацијом, руководиоци у својим                  
организацијама и установама, чак и када је присутна хетерогеност (различити људи, 
који могу да имају различита запажања и другачије поријекло и мишљење) 
успијевају, користећи своју вјештину и искуство да ''хомогенизују'' људе у 
извршавању постављених задатака. 

Према томе, руководилац мора да схвати значај комуникације, потребу да је стално 

користи за мотивисање својих људи, јер му она омогућава да успјешно обавља своје 

дужности. Укратко, комуникација игра виталну улогу у интерперсоналним 

односима, у пружању неопходних информација и у процесу одлучивања. 

 

3. ЦИЉ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Циљ комуникације, у најширем смислу, је да изазове оне промјене у напретку и 

развоју које су у интересу организације, установе, програма итд. 

У ужем смислу, циљ комуникације, односно оно шта желимо да њом постигнемо, је: 

 боље разумијевање једни других, 

 његовати хармонију у личним, породичним и радним односима, 

 учврстити односе, 

 постићи сагласност, 

 придобити присталице за неку акцију, 

 преовладати и рјешавати конфликте итд. 

Значи, комуникација је од есенцијалног значаја за ефикасно и ефективно 

функционисање установе, јер повезује све друге функције руковођења менаџмента. 

 

4. КОМУНИКАЦИОНИ ПРОЦЕС 

Већ је речено да је комуникација процес који укључује пошиљаоца (који шаље 

поруку), пренос, трансмисију и примаоца (који прима поруку). 

Упрошћено то може бити представљено на сљедећи начин: 

ПОШИЉАЛАЦ => ПРЕНОС => ПРИМАЛАЦ 

Модел процеса комуникација укључује:  

 извор (замисао),  

 кодирање поруке,  

 преношење поруке,  

 декодирање поруке,  

 примаоца,  

 повратну спрегу и  

 сметње у преношењу. 
 

Извор је пошиљалац поруке. 
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Кодирање представља процес претварања осјећања, идеја, интенција, информација, 

података и намјера у поруку, путем систематског кодирања. 

Порука је физички крајњи продукт кодирања. Она може бити говорна и писана. Канал 

је оно што преноси поруку, преко информационог канала од извора (пошиљаоца) до 

примаоца. Комунукација може бити лицем у лице (директно) или на дистанци. 

Декодирање је процес претварања кодиране поруке у оригинално стање осјећања, 

идеја, интенција и информација које је пошиљалац желио да пренесе примаоцу. 

Прималац је особа или особе са којим извор - пошиљалац жели да постигне опште 

разумијевање поруке. Према томе, важно је да у тренутку примања поруке прималац не 

мисли на нешто друго што би га омело у разумијевању поруке. 

Повратна спрега (фидбек) је један жељени циклус који иде од примаоца према изво- 

ру (даваоцу) информација, да би му се омогућило да зна: а) да је та порука примљена, и 

б) степен до кога је жељени одговор у стварању заједничког разумијевања достигнут. 

Сметње у комуникацији представљају све оне сметње које ометају процес кому- 

никације од пошиљаоца, преко преношења, до примаоца. Тако на примјер: 

1. Звук, бука и слично ометају пренос комуникације и доприносе грешци. 

2. Разговор преко телефона може бити нејасан због лошег апарата, преноса или 

буке у просторији из које се телефонира. 

3. Декодирање поруке може бити погрешно због нејасних симбола. 

4. Непажња или нервоза може бити узрок неправилног разумијевања пораке. 

5. Заузимање ,,негативног“ става према очекиваној поруци може да омете разу- 

мијевање итд. 

Из описаног модела комуникационог процеса произилази да комуникација може бити 

једнострана или двострана. Код једностране-једносмерне комуникације пошиљалац ко- 

муницира са примаоцем без повратне спреге. Код двостране-двосмјерне комуникације, 

пошиљалац комуницира са примаоцем, оцекујући постојање повратне спреге, односно 

повратне комуникације. Оцигледно је да је за једносмерну комуникацију потребно 

мање времена него за двосмјерну. 

 

 

5. ВРСТЕ КОМУНИКАЦИЈА 
 

На развој комуникација утичу људи и средина у којој се комуникација одвија. Извор 

може бити једно или више лица, а исто важи и за примаоца комуникација. Према томе, 

комуникација се може класификовати на више нацина. 

Постоје сљедеће врсте комуникација: 

 Формална и неформална, 

 Вертикална и хоризонтална, 

 Лична и безлична, и 

 Инструментална и експресивна. 

Други аутори сматрају да је корисније направити подјелу на интерперсоналну комуни-

кацију и комуникацију у организацији (установи). 

Овдје ће бити описане три категорије комуникација, обрађене у публикацији СЗО из 

1983. године. 
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1. Интерперсонална комуникација, 

2. Групна комуникација (унутар групе), 

3. Комуникација у организацији/установи. 

Модел комуникационог процеса, који је описан раније, примјењује се за све три врсте 

комуникација. Треба посебно нагласити да се све три врсте комуникација одигравају у 

организацији/установи. 

 

 

5.1. ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

Комуникација међу људима је комуникација која се одиграва скоро увијек гдје људи 

живе и раде. 

Врло често, ефективност комуникације такође зависи од вјештина говорења и 

слушања. Мање-више, концепти вјештине говорења и слушања се мијењају 

(продужавају и скраћују) према подобностима њиховог нивоа. Тако је на примјер, 

познат израз: ''Не слушај само ријечи, већ слушај: 

1. шта ријечи изражавају, 

2. шта ријечи не могу да изразе, 

3. шта је између ријечи, 

4. шта се скрива иза ријечи, 

5. шта говорник не може да изрази ријечима итд.'' 

 

У таквим случајевима, значење ријечи док се говори и слуша, треба проширити да 

укључи сву суптилност и нијансе. 

За интерперсоналну комуникацију и њено боље разумијевање интересантно је имати на 

уму/дискутовати/расправити слиједеће: 

1. Намјера и комуникација 

Намјере могу бити појединачне (једна) и директне, али такође могу бити више од     

једне и помијешане. Намјере су најчеће приватне. Онај ко их спроводи свјестан је тога, 

док други то треба да (по)докажу. 

Намјере и опажене намјере служе као ,,екран“ за поруке. Прималац декодира добијену 

поруку на бази његових намјера, као и начина на који он схвата намјеру извора.    

Слично, кад извор прими фидбек комуникацију од примаоца, порука треба да иде кроз 

филтере намјера пошиљаоца и његовог опажања намера примаоца. 

2. Селективност опажања 

Феномен селективности опажања постоји и у комуникационом процесу. Позната је 

изрека: ''човјек чује шта жели да чује, и не чује шта не жели''. 

3. Амбиваленција сигнала и шифара 

Покрети главе могу значити (носити) различита значења у разним културама. Једна 

иста ријеч може да значи различите ствари. 
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4. Социјална перспектива 

Ако је социјална средина у којој се комуникација дешава природна и интимна,      

комуникација ће вјероватно бити више ефективна, него ако је та средина 

непријатељска, напета и непријатна. 

5. Личност и њена интерперсонална веза/оријентисаност 

Не само стање ега које је раније поменуто, већ и структура личности лица, његов лични 

изглед и њефова фундаментално интерперсонална веза/оријентација, имаће важан 

утицај на комуникацију. 

6. Одговорност извора 

Лице гради своју одговорност у једном временском периоду. Претходно понашање, 

аутентичност и спроводљивост чине га ефективним комуникатором. 

7. Рат и мир 

У стара времена, вербалне ''битке'' су претходиле борби са мачем или пиштољем или 

неким физичким такмичењем. Данас мач није више у употреби, али ријечи јесу. Ријечи 

су погодно ''оружје за борбу''. 

Шале могу да се употријебе као сакривен ''бодеж'', не мора увијек постојати битка. Од 

деградирања или омаловажавања, до постигнућа успјеха - све врсте битки: побједи-

изгуби или изгуби-изгуби могу настати. Кад неко осјећа да је био у праву, а други да 

није био, може доћи до привременог мира. Мир може да завлада само кад се прихвати 

стратегија комуникације побиједи-побиједи. 

 

 

5.2. ГРУПНА КОМУНИКАЦИЈА (УНУТАР ГРУПЕ) 
 

Комуникација унутар групе се у основи карактерише свим факторима интерперсонал- 

не комуникације, са извјесним додатним факторима. Групни миље је, очигледно, више 

комплексан него појединачни. Појединци се разликују једни од других њиховим 

личностима, намјерама и интерперсоналним вјештинама. Препреке у комуникацији 

могу да варирају. Два важна фактора, међу другим групним факторима, су структура и 

процес. 

 

1) Групна структура 

 

Могуће је идентификовати пет врста комуникацијских мрежа. 

1. Затворена мрежа - круг, 

2. Мрежа типа ''звијезда'', 

3. Мрежа типа ''ланца'', 

4. Мрежа облика слова ,,Y“, 

5. Мрежа типа ''звијезда – точак''. 

 

Мреже као што су круг и звијезда пружају једнаке могућности свим члановима да 

комуницирају једни са другима и називају се децентрализоване мреже. Остале три 
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мреже као што су: ланац, Y и точак, имају чланове (на пример Ц) преко којих се поруке 

преносе да стигну до других. Оне се називају централизоване мреже. 

Експеримент са овим структурама је показао да је број порука послатих у мрежи круга 

био највећи, а најмањи у структури точка. Што се тиче брзине појединачног 

преношења, најбржа је код точка, а најдужа код круга. У тачности најбољи је Y, па 

онда точак, док је круг најлошији у извођењу. Треба нагласити да ови експерименти 

нису одређивали лидера. Али, рецимо, лице са позицијом Ц у структури точак је 

очигледно лидер. У кругу, избор лидера је дистрибуиран према свим позицијама. Што 

се тиче сатисфакције, највећа је у кругу, па онда у ланцу, а мања у Y и структури точка. 

 

2) Групни процес 
 

Кад се различити појединци окупе заједно, они са собом носе своје личности, али и 

своје потребе за које траже задовољење. Тада групна динамика почиње да ради. 

Индивидуални идентитети, лидерство, асоцијативни и дисоцијативни процеси, 

кооперација и конфликт, правила и регулативе, норме и пракса, водеће вриједности, 

етика, само су неке од тачака у једном динамичном групном процесу. 

 

 

5.3. КОМУНИКАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ/УСТАНОВИ 

 

Динамика комуникације у организацији установе, поред интерперсоналних и групних 

комуникација, укљуцује и неке друге карактеристике, као на примјер: потребу за 

комуникацијом, факторе који делују на комуникацију и путеве за побољшање 

комуникације. 

 

1. Потреба за комуникацијом у организацији 

 

Организације су базиране на принципима подјеле рада и специјализације посла. Да би 

се обезбједила интеграција и координација у организацији, информација мора да се 

креће од базе ка врху, одоздо на горе, али за бољу прецизност послова које треба     

урадити, комуникација мора да се креће и од врха ка бази, одозго на доље. 

Имајући на уму да је једна организација у основи хумана организација, врх мора да зна 

квалитет живота оних који раде, а посебно оних у бази. Да би се осигурало партне- 

рство, укључивање, оданост и приврженост, кадрови нижег ранга морају да знају ста се 

ради на вишим ешалонима (нивоима) у организацији. 

 

 

2. Фактори који дјелују на комуникацију у организацији / установи 

 

Важним факторима који утичу на комуникацију у организацији могу се сматрати: 

 

 

а. Однос између претпостављеног и подређеног 

 

Ако је претпостављени прихваћен као лидер, комуникација ће најчећце бити у два 

правца. Међутим, доста често претпостављени игнорише задатке његових подређених, 

њихове дужности, захтјеве и тешкоће и не говори о њиховим личним потребама. 
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б. Хијерархија 

 

У организацији, највећи број комуникација је одозго на доље, мада су честе и друге 

комуникације, одоздо ка врху и латералне. 

 

ц. Опажање, виђење (перцепција) природе информација 

 

Сваки запослени у организацији носи са собом мјерило за процјену приоритета који 

треба дати информацији. При томе не помажу много етикете као сто су: ''ургентно'', 

''одмах'', ''важно'', ''приоритет'' и слично. Он може на бази сопствене перцепције 

природе информација да прихвати, одбије или промијени став, најчешће на бази 

претходног искуства и његове личности. 

 

д. Социјални притисак и престиж 

 

Кад неко ''старији'', рецимо шеф одјељења на љекарском састанку, пита млађег      

колегу (на специјализацији), каква је ситуација на одјељењу или у соби, он ће 

вјероватно одговорити оно што би његов претпостављени волио да чује, не желећи да 

''угрози'' свој престиж, или престиж његовог одјељења / собе у присуству других 

љекара и специјалиста. 

 

е. Стабилно и динамично стање 

 

У једној стабилној организацији / установи, кадрови, технологија и задаци су 

стабилизовани и информација постаје рутинска ствар, односно кретање и тачност су на 

завидној висини. 

 

д. Статус и размјена информација 

 

Уопштено говорећи, размјена информација се дешава међу индивидуама које се         

социјално друже, срећу. Шта више, личности које припадају истом статусу често 

формирају своју ''социјалну клику''. Тако ће се, на примјер, размјена информација 

дешавати чешће унутар своје групе ( директори, старији специјалисти итд). То је 

типичан примјер тзв. организационог кастеизма. 

 

е. Незваницна/неформална 

 

То је неформална мрежа комуникације која се преноси од једне до друге особе у 

разним правцима, кретањима: горе, доље и латерално и шири се около. Гласине, 

оговарања, критике, итд су најчешће врсте ове комуникације. Као резултат тога, порука 

је често лажно представљена. Ова врста комуникације биће чешћа у организацији гдје 

су легитимни канали сиромашни или гдје се преносе ''оскудне'' поруке или оне поруке 

које не задовољавају потребе чланова организације. 

 

3) Путеви / начини побољшања комуникације у организацији 
 

Већ су раније споменуте неке од сметњи и баријера које, уколико се смање, могу да 

побољшају комуникацију. Слиједећи се путеви / начини могу користити за побољшање 

комуникације у организацији: 
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а. Сметње у комуникационом систему се могу смањити. Прекиди, утицаји, дестру- 

кције, могу се пажљиво анализирати и стално вршити ревизија и смањење сметњи. 

 

б. Комуникација која није у сагласности са пољем интересовања примаоца биће мање 

опажена. 

 

ц. Сви примаоци употребљавају своја претходна искуства да разумију поруке у пос- 

тојећој ситуацији. 

 

д. Фидбек систем треба установити за све главне комуникације. Доста често, нарочи- 

то комуникације као што су: огласи, циркулари, административна обавјештења итд, 

немају фидбек повезан са њима. 
 

е. Употребу многоструких канала треба подржати. Добијање исте поруке од 

различитих канала помаже у тачности комуникације, мада постоји и општи страх да 

иако то може да умањи нетачности, може и да повећа цијену слања комуникације. 

 

ф. Лицем у лице комуникација је скоро увијек боља него било који други начин (канал) 

из познатих разлога. 

Поред горе побројаних начина побољшања комуникација, менаџмент може употребити 

и неке друге начине/путеве, као на примјер: 

 

г. Састанци чланова установе 

Представници менаџмента установе могу повремено да организују састанке са 

члановима установе како би пренијели потребне информације. 

 

х. Стручни састанци 

Стручни састанци на одјељењима или састанци претпостављених са члановима су 

најчешће оријентисани на испуњење задатка. 

 

и. ''Кућне новине'' 

Неке организације издају своје кућне новине које најчешће служе за рекреативне 

намјере, литералне активности, спорт и важне вијести. 

 

ј. Обука групе људи у комуникацији 

У једној организацији гдје постоји концентрисана критична маса људи, обука у ко- 

муникационим вјештинама повећава ефективност комуникације у организацији. 

Комуникација у једној организацији је један динамички процес. Његова ефективност 

зависи од сталне бриге која се спроводи да би се побољшао систем и вјештине 

управљања. 

Поред већ побројаних врста, комуникацију је могуће подијелити и на: вертикалну, 

латералну и неформалну. 

Вертикална комуникација 

Веритикална комуникација се састоји од комуникација на горе и на доље у 
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организационом ланцу „команде". Комуникација на доље (од врха ка бази) почиње са 

врха менаџмента и креће се доље кроз менаџментске нивое, према радницима прве 

линије. Главна намјера ове комуникације је да савјетује, информише, управља, 

инструира и евалуаира потчињене и да пружи члановима организације информације о 

циљевима организације и њеној политици. 

Главна функција комуникације нагоре (од базе ка врху) је да снабдбије информанцијом 

горње нивое о томе шта се дешава у доњим нивоима организације. Ова врста 

комникације укључује: извјештавање о прогресу, сугестије, објашњења и захтјеве за 

помоћ и одлуке. 

 

Латерална комуникација 

Латерална комуникација обично прати скицу кретања рада у организацији који се 

одиграва између чланова радне групе, између једне и друге групе, између чланова 

различитих одјељења, других линија и особља. Главна намјера латералне комуникације 

је да омогући директан канал за координацију у организацији и рјешавање проблема, 

што је неки пут брже него комуникација путем претпостављених. 

 

Неформална комуникација 

 

Трећа врста комуникације је незванична и неформална комуникација која још увијек 

није званично санкционисана. Она не признаје много ни ранг ни ауторитет и повезује 

чланове организације у различитим правцима: хоризонталмм, вертикалним и 

дијагоналним. Из тих разлога, менаџери који желе да доњи нивои буду обавјештени, 

најчешће шаљу информацију писаним путем. 

 

Неформалну комуникацију је тешко контролисати са прецизношћу, али је она свакако 

бржа од формалних канала. Менаџери могу да је понекад користе да би послали 

жељену информацију, рјечима као на примјер: ''чуо сам, али не говори никоме'', ''Знаш, 

процурило је'', ''Ово је само између мене и тебе''. 

 

6. КОМУНИКАЦИОНА СПОСОБНОСТ - СТИЛ 
 

Ако се прихвати став да је комуникација ,,кључ“ за мотивацију људи са којима се ради, 

то аутоматски значи да је комуникација један од ,,кључева“ успјешности менаџмента, 

односно менаџера. 

Да би комуникација била што успјешнија, мора се пажљиво планирати. Свакако да 

планирање комуникације са једном групом, укључујући и едукациону групу, нема неке 

друге, односно посебне карактеристике него планирање комуникације са једном 

индивидуом. С обзиром да менаџер у свом раду комуницира и са групом и са 

појединцима, овдје ће бити описане обе. 

 

6.1. КОМУНИКАЦИЈА СА ГРУПОМ 

 

Са било којом подређеном групом да менаџер спроводи комуникацију, колатералном 

(из друге установе) или едукационом, он/она мора пажљиво да припрема, односно 
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планира комуникацију. При томе може да примијени такозвани комуникациони круг 

који ће му служити да планира, организује, мотивише, пошаље поруку, да да закључак 

и на крају изврши евалуацију читавог тог процеса. 

Успјех комуникације са групом зависиће добрим дијелом од умјешности, вјештине и 

знања онога ко пружа комуникацију, и то како у припреми, тако и у реализацији 

читавог комуникационог круга. 

С обзиром да групе са којима се комуницира нису често хомогене (‘’ни сви прсти на 

руци нису једнаки“), менаџер-комуникатор треба да подешава своју комуникацију на 

начин који ће најбоље одговарати сваком појединцу или пак бар просјеку групе. 

Он/она мора према томе да комуницира са људима у групи на начин који они најбоље 

разумију и схватају. 

 

6.2. КОМУНИКАЦИЈА СА ИНДИВИДУОМ / ПОЈЕДИНЦЕМ 

 

Као што је већ указано, интерперсонална комуникација је најчешћа и свакодневна 

комуникација и одиграва се увијек гдје људи живе и раде. 

За успјешну интерперсоналну комуникацију, поред већ описаних предуслова онога 

који шаље, онога који прима и канала за слање комуникације, потребно је добро 

планирање у коме посебно мјесто имају самопроцјена пошиљаоца и процјена 

примаоца. 

Из искуства је познато да ми врло често и лако класифицирамо друге људе (мислилац, 

од акције, логичан и хуманиста), а не сматрамо увијек да је лако себе категорисати. 

Добијање адекватне информације о одликама личности (оријентација) пошиљаоца и 

примаоца омогућава брзу, релевантну, адекватну и успјешну комуникацију. 

Теорија о одликама личности, односно њиховој оријентацији, сматра да постоје четири 

одлике личности које могу бити нађене код било ког човјека (лица) или културе. Ове 

одлике имају значајан утицај на начин на који лица (појединци) комуницирају. Ове 

оријентације, односно стилови личности су: 

1. Одлика - Оријентисани према АКЦИЈИ (шта): лица овог стила воле акцију, 

достигнућа,  побољшања, рјешавање проблема. 

2. Одлика - Оријентисани према ПРОЦЕСУ (како): лица овог стила воле факта, 

организовање, структурирање, развијање стратегије, тактике и слично. 

3. Одлика - Оријентација према ЉУДИМА (ко): лица овог стила воле и стављају 

у први план социјалне и процесне хумане односе, интеракције, комуникације, 

мотивације, тимски рад итд. 

4. Одлика - Оријентација према ИДЕЈАМА (зашто): лица овог стила су 

оријентисане према идејама, концептима, теоријама, иновацијама, 

креативности, новитетима, промени идеја. 

Да би комуникација са особама разних оријентација (према: акцији, процесу, људима, 

идејама) била што успјешнија не само од стране менаџера, већ и у свакодневној 

комуникацији људи, корисно је одабрати, односно примјенити одговарајући 

комуникациони стил. 

Бирање, односно примјена одговарајућих комуникационих стилова, умногоме може да 
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побољша комуникацију са различито оријентисаним људима. 

Из искуства и истраживања познато је да сви људи посједују све четири одлике, али 

обично имају једну доминантну одлику или стил у коме се осјећају најкомфорније. 

Доминантна одлика, односно стил, може да се мијења најчешће под утицајем ситуација 

у које је особа/личност укључена. Према томе, људи имају способност да мијењају 

одлике од једне до друге, али је интересантно да се у кризним ситуацијама, највећи 

број људи поново враћа оној одлици-стилу са којим се осјећа најкомфорније, односно 

оном стилу који најбоље познаје. 

 

 

7. КОМУНИКАЦИЈА И НАПРЕДНА   

    ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Све већа употреба компјутера драматично је промијенила многе аспекте организационе 

активности. Иновације као што су електронска пошта и телеконференције ускоро ће се 

употребљавати у свим дијеловима, одељењима и канцеларијама за комуникацију у 

оквира организације и са другим организацијама. 

Све више ће се употребљавати компјутери, не само за прикупљање, чување и за 

процес/обраду података, већ да служе као комуникациони центри за дистрибуцију 

нумеричких података, текстуалних, визуелних и чак звучних информација у цијелој 

организацији. 

Модерна средства информационе технологије могуће је подијелити према броју оних 

који комуницирају или према чулима која су укључена у комуникацију. 

Модерна средства према броју корисника могу бити: 

 индивидуална (интерперсонална), 

 групна, 

 масовна. 

Модерна средства према чулима која су укључена у комуникацију могу бити: 

 текстуална, документи, слике (чуло вида), 

 звучна, глас, музика (чуло слуха), 

 интерактивна, слика и звук (чуло вида, слуха). 

Свака комуникација према броју корисника средстава може бити: текстуална, звучна 

или интерактивна. Тако на примјер: 

 индивидуална/интерперсонална комуникација може бити: текстуална, звучна 

(гласовна) или чак интерактивна, 

 групна комуникација може бити у облику: телеконференција (групе разговарају 

преко телефона), видеоконференција (чланови групе разговарају аудио и видео 

везом (интернет), или пак чланови групе комуницирају путем електронске 

поште или интернета (аудиоконференција), 

 масовна комуникација се може спроводити преко интернета било визуелно, али 

и аудиопрограмом и аудиовизуелним програмом уживо. 

Сви горе побројани начини комуникације преко модемрних средстава информационе 

технологије (компјутера-интернета) имају предности над класичним облицима 
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комуницирања, али и извјесне слабости/недостатке. 

Међу предностима оваквог начина комуницирања треба поменути: 

 јефтин за коришћење 

 умјесто трошкова за путовања (састанци, конференције), могуће је 

комуницирати, на примјер, електронском поштом, 

 групе не морају да имају фиксно радно вријеме, 

 групе не морају да буду у пуном саставу итд. 

Као најчешћи недостаци/слабости помињу се: 

 комуникација је без „вербалних и визуелних израза“, 

 тешко прилагођавање на нове/иновационе технологије, 

 недостатак социјалних контаката, лицем у лице итд. 

Интересантно је питање како компјутерска револуција у комуникацијама утиче на рад 

организација и њених менаџера. 

Једна од посљедица употребе компјутера је да су се форма, садржај, величина и 

фреквенција порука значајно промијенили. Појединци и одељења комуницирају боље и 

брже и  могу без веће помоћи других да завршавају своје задатке. Менаџери могу да 

добију потребне информације од нижих нивоа организације, чак и не видећи људе који 

раде. Свакако, ово смањује социјалне контакте и неформалне информације које су 

често неопходне за ефективно функционисање. 

Из тих разлога је неопходно да менаџери, прије него што уведу нову технологију, 

тачно знају шта желе да ураде за своје комуникације. Такође, они треба да предвиде 

проблеме које нови систем може да створи и да их ријеше прије него што се они 

појаве. Они не смију да чекају да сам систем, кад почне да ради, ријешава нагомилане 

проблеме и тешкоће. 

На крају овог поглавља, интересантно је подсјетити се на „стара правила 

комуникације“, која је у своје доба пропагирао Аристотел и која се још увијек могу 

корисно употребити за побољшање комуникације. 

Аристотелова правила реторике: 

Аристотел (384-322. прије нове ере), грчки философ, ученик Платонов и учитељ 

Александра Великог, указивао је у својим бесједама на три правила којих се треба 

држати у раду, односно комуникацији са људима:  

1. Истина, факта / чињенице  

2. Добронамјерност  

3. Благонаклоност / љубазност  

 

Ова правииа се могу и данас употребити у комуникацији са људима и при њиховој 

мотивацији. 
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МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛА 
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У поглављу „Функције менаџмента“, мониторинг и контрола су укратко описани међу 

најважнијим функцијама менаџмента. Мониторинг и контрола се могу сматрати као 

фазе примјене, да би се осигурало да примјена у пракси има најмање могуће девијације 

од предложеног плана, односно планираних активности. 

Чак и кад постоје добри предуслови за успјешан рад организације/установе/ пројекта 

итд, као што су: добро дефинисани циљеви, добра организација, добри правци акција и 

мотивација, не можемо очекивати ефикасан и ефективан рад организације без 

адекватног система контроле. 

Према томе, код планирања активности организације, пошто су установљени општи и 

специфични циљеви и методе да се они достигну, неопходно је мониторингом и 

контролом мјерити прогрес према овим циљевима који омогућавају менаџерима да 

уоче девијације од плана, како би предузели одговарајућу акцију на вријеме. 

Из тих разлога, мониторинг и контрола представљају не само важну, већ и неопходну 

функцију менаџмента. 

 

 

1. ШТА СУ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА 
 

 

1.1. МОНИТОРИНГ 

 

Мониторинг представља свакодневно праћење активности у току њихове примјене у 

циљу провјере да ли се оне спроводе по плану и на вријеме. Мониторинг омогућава 

праћење постојећих активности, испуњење главних догадаја, кадрова, снабијдевања, 

опрема и средстава утрошених на бази буџета. 

За ову намјену неопходно је добити одговарајуће информације од оних који спроводе 

ове ативности. 

Мониторинг омогућава држање „правог курса“ идентификацијом, односно откривањем 

скретања (девијације), тако да се активности могу вратити на прави „колосјек".  

Треба имати на уму, што је нарочито важно за менаџере, да је мониторинг у ствари 

једна квантитативна мјера, односно механизам који идентификује шта је то што се 

дешава са активностима без упуштања у резултате тих активности. 

Мониторинг у здравственој заштити има двије посебне функције: 

прва, припремање мјерења индекса здравља и околине, регистровање и достављање 

података, и 

друга, сређивање и интерпретација ових података са намјером да се открију промјене 

здравственог стања популације и њихове околине. 

 

1.2. КОНТРОЛА 

 

Контрола се може дефнисати у једном ужем смислу праћења болести и у ширем 

смислу (менаџерском). 

1. Контрола у ужем смислу (праћење болести) је у ствари процес праћења развоја 

болести, како би се на вријеме предузеле извјесне мјере/акције за њено 
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побољшање. 

2. Контрола у једном ширем менаџерском смислу представља процес који мјери 

текући учинак и води ка неком предодређеном циљу. Основа контроле лежи у 

провјери постојећих акција у односу на неке жељене резултате који су одређени 

у процесу планирања. Другим ријечима, контрола је „процес потврђивања да 

активности које се спроводе одговрају активностима које су планиране. 

Контрола је значи процес који омогућава провјеру: 

 да ли су ресурси добијени, и 

 да ли су ефикасно употребљени за постизање постављених циљева. 

Ако се пође од тога да контролом вршимо поређење остварених активности у односу 

на планиране, онда се мониторинг и контрола могу вршити не само на нивоу: 

1. тима, 

2. службе - јединице организације, 

3. организације/установе, 

4. програма, 

5. пројекта, 

6. већ и на праћењу реализације: 

7. политике и стратегије, односно стратешких планова, 

8. тактичких планова, и 

9. оперативних планова. 

Што се тиче контроле на нивоу организације/установа или програма и пројекта она 

може бити: 

 стручна (интерна и ектерна), 

 материјална (финансијска и економска). 

Овакве врсте контроле, које у свој фокус стављају извршења активности у односу на 

планирано, сагледавање извјесних девијација од планираних активности и „тражење 

грешака“ без предузимања одговарајућих мјера за њихово отклањање, називају се 

класичне контроле. 

Са све већом улогом политике и стратегије у планирању и спровођењу здравствене 

заштите и све већом примјеном стратешког планирања, прихвата се један нов приступ 

у мониторингу и контроли, чији је циљ не само праћење активности и откривање 

одступања и грешака у односу на планиране активности, већ и отклањање одступања и 

грешака и враћање активности на прави колосјек. 

Овај нов приступ, који се спроводи од највишег нивоа менаџмента и менаџера (топ-

менаџемент) је у ствари управљање контролом у читавом процесу, односно 

функцијама менаџмента (од планирања...до координације). 

 

Контролинг, као ''навигатор здравственог менаџмента'' може се примјењивати код 

праћења и контроле: 

 стратешких планова, и 

 оперативних планова. 
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Интересантно је напоменути да се послије прихватања стратегије „Здравље за све до 

2000. године“ одлучило да се врше и мониторинг и евалуација ове стратегије. 

 

Мониторинг на глобалном нивоу је вршен три пута са циљем да се оцијени прогрес 

примјене стратегије до одређеног момента и предложе извјесне мјере и акције ради 

ефикаснијег спроводења стратегије. 

Евалуација која се такође вршила три пута, претежно је била управљена према 

адекватности и релевантности примјене стратегије, као и достигнућа постављених 

циљева до 2000. године. 

Технички контролинг који се најчешће спроводи у организацијама/установама 

најчешће укључује компарацију планираних и остварених: 

 носилаца активности, 

 процеса рада, 

 активности у једној радној јединици, 

 прихода, 

 расхода. 

Поред мерења рада (доприноса), контрола такоде подразумева одговоре на бази 

примљених информација са циљем да се оствари планиран рад
3
. 

 

 

2. МЕНАЏМЕНТ КОНТРОЛА И КОНТРОЛА ПРОГРАМА 
 

Менаџментски процес за национални здравствени развој предложен од стране СЗО 

почетком 80-их година, поред осталих, укључивао је и фазу примјене плана и 

програма. У том процесу, мониторинг и контрола се, поред планирања и примјене 

плана, могу сматрати као трећи дио ове фазе. 

 

 

2.1. МЕНАЏМЕНТ КОНРОЛА 

 

Контрола руковођења (менаџмент контрола) је једноставно процесс који користе 

менаџери да би провјерили да ли су средства обезбјеђена И да ле се користе ефективно 

И ефикасно за постизање специфичних циљева организације / установе. 

Менаџмент контрола је, значи, један системски напор:  

- да се (ус)поставе стандарди извршења са циљевима плана,  

- да се дефинише информативна повратна спрега,  

- да се упореде стварни резултати са претходно дефинисаним стандардима,  

- да се одреде количина и значајодступања, као и  

- да се предузму одговарајуће акције потребне ради коришћења свих 

расположивих средставаорганизације на ефикасан и ефективан начин, како би 

се остварили циљеви. 

На најфундаменталнијем нивоу (основном нивоу), контрола руковођења се може 

посматрати као одговор на једно основно, од шест елемената састављено питање: 

 

КО И ШТА РАДИ, ЗА КОГА, КАДА, ГДЈЕ, КАКО И ПО КОЈОЈ ЦИЈЕНИ? 
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2.2. КОНТРОЛА ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА 

 

Контрола програма/пројекта је један континуиран процес опсервирања, регистровања 

и извјештавања о активностима организације, програма или пројекта. Контрола 

програма је првенствено квантитавна мјера улагања средстава или напора у 

свакодневне операције програма или пројекта. Као таква, контрола програма се бави 

одређивањем какав је учинак организације, програма или пројекта, посебно у односу 

на првих шест елемената фандаменталног питања менаџментске контроле: 

 

КО И ШТА РАДИ, ЗА КОГА, КАДА, ГДЈЕ, КАКО И ПО КОЈОЈ ЦИЈЕНИ? 

 

С правом се сматра, без добре контроле програма/пројекта немогуће је успјешно 

спровести његову реализацију. 

 

2.3. ВРСТЕ КОНТРОЛЕ 

 

За контролу програма/пројекта могу се користити четири врсте контроле: контрола 

прије акције, контрола унапријед, да/не контрола и контрола послије акције. 

1. Контрола прије акције, је контрола која се спроводи прије него што почну 

предвиђене активности. 

2. Контрола унапријед-вођење  је управљена да пронађе девијације/одступања од 

неког стандарда или циља и да дозволи корекције, прије него што су се 

активности завршиле. 

3. Да/не контрола је у ствари процес тражења у коме специфични аспекти 

процедуре или специфични услови морају бити одобрени или испуњени прије 

него што се операције/активности наставе. 

4. Контрола послије акције је она која мјери резултате извршења послије 

завршетка акције/активности. 

 

 

3. СПРОВОЂЕЊЕ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЕ  
 

У спровођењу мониторинга и контроле у хуманим програмима и службама као што су 

здравствена заштита и здравствена служба, посебан приступ и пажњу треба обратити 

на већ споменутих шест елемента - аспеката фундаменталних питања: КО И ШТА 

РАДИ, ЗА КОГА, КАДА, ГДЈЕ, КАКО И ПО КОЈОЈ ЦИЈЕНИ? Мониторинг 

здравственог програраа и пројекта захтијева да се одговори на ова питања. Чинећи ово, 

неопходно је обезбиједити основни и одговарајући информациони инпут за развој 

политике, планирање програма и финансијског менаџмента. 

КО се може дефинисати као дио организације, установе, програма, пројекта, кога треба 

пратити и контролисати. Ко може бити један или више нивоа (у зависности од нивоа 

жељене контроле), као индивидуални здравствени радник, здравствени центар, 

одјељење или пак одређена територија. 

ШТА укључује пружање службе (директне или помоћне ) која се најкорисније 

дефинише у смислу јединице услуга. Јединице услуга су до извјесног степена 

субјективне и понекад вјештачки параметри који су прописани у служби. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 49 

 

Тако на примјер, јединица услуге у примамој здравственој заштити може бити: један 

сустрет са корисником; у програму планирања породице јединица услуге може бити 

намјештање дијафрагме. 

ЗА КОГА је дефинисано у смислу стварног корисника/клијента или циљане 

посматране популације. За кога се односи на стваран број људи који користе службу. 

За кога се такође може односити на институције као на примјер: школе, друге хумане 

службе, агенције, дио или цијелу заједницу, у зависности од нивоа програма. 

КАДА се односи на временски период спровођења активности од њеног почетка до 

завршетка. 

ГДЈЕ се односи на географску локацију на којој се активност, служба или услуге 

пружају. 

КАКО се односи на метод пружања службе. Ово је важно пратити из два разлога: 1) да 

се омогући компарација са другим начинима пружања служби, и 2) да се добију 

критичне информације, али неопходне за понављање успјешног програма. 

ЦИЈЕНА постаје једна од најважнијих ставки менаџментске контроле једног здра-

вственог програма. У садашњој ситуацији лимитираних материјалних средстава и 

буџета не само код нас, цијена је предмет интереса свих заинтересованих: законодавца, 

донатора, здравственог фонда, појединца и здравственог менаџера. Менаџментска 

контрола захтијева да се цијена посматра разложена на њене основне дијелове. 

 

КОМБИНАЦИЈОМ информација прикупљених у свих шест категорија програма 

могу се добити већи број и различите нове информације. Једноставно, ако се подијели 

укупан број јединица услуга са укупним трошковима (цијеном) те службе, добиће се 

просјечна цијена јединице услуга те службе. Једним испитивањем (прегледом) оних 

којима се пружају услуге, може да се добије циљана популација која је покривена 

службом. Даље, у смислу релативне ефикасности, цијена јединице службе може онда 

да се упоређује са разним даваоцима исте службе. Цијене јединице услуга могу такође 

да се саберу, тако да је могуће идентификовати економско мјерило (вриједност) свих 

услуга и службе. Врста информације коју је могуће добити комбиновањем различитих 

врста инфоимација, зависи од начина на који су категорије података деинисане и 

сакупљене. 

У прављењу нацрта мониторинг система програма, основно је почети са анализом 

одлучивања коју менаџери треба да ураде и са идентификацијом информација које би 

биле корисне за ове одлуке. 

 

 

3.1. ТЕХНИЧКА БАЗА / ОСНОВА 

 

Компарација је заједничка техничка основа за мониторинг програма. Стандарди су 

установљени за извршење (рад) једне организације или пројекта. Стварно извршење 

(рад) се онда компарира са установљеним стандардом, да се покаже до ког степена 

организација или пројект функционишу у односу на намјеру или предвиђање. 

Стандарде треба установити, како за дневне активности, тако и за операције програма. 
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3.2. СТАНДАРДИ 

 

Једна заједничка тешкоћа за стварне напоре да се установи и примијени мониторинг 

систем програма је идентификација и селекција одговарајућих стандарда или 

критеријума извршења. С обзиром да још увијек нема универзалних принципа или 

формула за избор одговарајућих стандарда, овде ће се изнијети неке од познатих 

дефиниција: 

 Стандарди су процијењени индекси који описују здравствене ресурсе потребне 

да задовоље норме захтијева. Они се одређују арбитражом, 

 Стандард је жељено могуће достигнуће или вриједност у вези са датим 

параметром, 

 Стандард може бити, такође, посматран као једна ауторитативна мјера. Један 

квалитет или квантитет, као ниво који треба да се достигне или услов који треба 

да се испуни, за нешто што се сматра задовољавајућим. 

Корисно је побројати неке принципе које је могуће примјенити да би се 

идентификовали, одабрали и развили потребни стандарди: 

1. Стандарди треба да су разумљиви и мјерљиви. 

2. Стандарди треба да се односе на критичке активности пројекта. 

3. Стандарди треба да буду прихваћени од цјелокупног особља, јер ће они боље 

радити ако знају и сматрају стандарде потребним. 

4. Боље је, вјероватно, гдје год је могуће одредити многоструке стандарде 

извршења. Сувише пажње обратити на појединачну мјеру води ка нетачности, 

неадекватности у односу на друге важне активности које се мјере. Треба 

запамтити стару изреку: ''Што се може мјерити, може се извршити – спровести''. 

5. Стандарди се уопштено могу исказати као: 

Норме које се базирају на претходним искуствима спровођења задатака и пружања 

услуга. 

То претходно искуство се добија и постиже истраживањем или студијама. Другим 

ријечима, норма у здравственој заштити исказује ,,научно“ одређене захтјеве у датом 

сектора здравља. 

Норма је, у ствари, просјечно запажен број, односно квантитет феномена који могу да 

послуже као критеријум. 

Критеријуми су стандарди за упоређивања акција. Они представљају одређена 

очекивања у погледу извршења која се доводе у везу са задовољајућим извођењем неке 

активности. Критеријуми су значи стандарди на основу којих се могу доносити 

одређене акције. Они могу бити технички и социјални. 

Технички критеријуми се нормално одређују програмима, на примјер један технички 

критеријум за безбједну употребу воде за пиће треба да одговара извјесним техничким 

стандардима чистоће воде. 

Социјални критеријум за континуирано снабдјевање водом могао би да буде постојање 

плана (шеме) заједнице за одржавање снабдјевања. 

Поред стандарда, менаџер програма треба да одреди толеранцију, односно лимите ван 

којих се извршење програма не може допустити, кад се појаве одступања од ових 
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лимита; то упозорава менаџере да нешто учине у вези са легитимношћу стандарда или 

установљавања очекивања програма. Идеално развијен и у доброј функцији, један 

мониторинг систем мора да „подигне црвену заставу“ кад ствари не иду 

задовољавајуће, као и да „остане у миру" кад се програм одвија по плану. 

 

 

3.3. КОНТРОЛА АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА 

 

Мониторинг представља првенствено механизам за праћење, али и контролу 

спроведених мјера и акција. Тако на примјер, праћење и контрола активности једног 

пројекта треба да се ,,снадбије“ сљедећим информацијама ради: 

1. одређивања ефикасности програма, 

2. установљења стандарда извршења на нивоу активности, 

3. пружања основе за стандарде контроле квалитета у неким деловима програма, 

4. формирања основе за одговорности програма, 

5. будности према разликама између стварних и предвиђених нивоа 

функционисања програма, 

6. пружања основе за контролу активности и алокацију ресурса, 

7. утврђивања јаких и слабих мјеста програма, 

8. изазова усвојеног програма путем тестирања рационалности програма, 

9. сугерисања промјена у процедурама циљева, програма и активности, 

10. одређивања неконзистентности између циљева и активности програма, 

11. осигурања пружања служби/услуга које задовољавају постојеће стандарде, и 

12. одређивања могућих негативних штетних ефеката програма. 

Укратко, о вриједности мониторинга и о томе шта се од њега очекује, могло би да се 

каже сљедеће: 

 мониторинг је један повратни механизам који је потребан да би се прикупиле 

информације за одлучивање; 

 мониторинг има двије функције: прву, да се спроведе рутинско мјерење 

здравствених и других индикатора и другу, да се среде и интерпретирају подаци 

за откривање промјена; 

 мониторинг је свакодневно праћење активности у периоду њихове примјене, 

како би се осигурало да се оне спроводе према плану и на вријеме; 

 он се састоји из држања правог курса активности и откривања скретања 

(девијација), тако да се активности могу вратити на прави ,,колосјек“; 

 нека одступања (девијације) од планиране примјене дешавају се у оквиру 

буџета, етапа, времена, циљева итд. Намјера мониторинга је да провјери да се 

ове девијације не крећу изван дозвољених лимита, а ако се крећу да се предузму 

акције за њихово исправљање; 

 мониторинг је систем за контролу времена, трошкова, извршења и њихових 

импликација. У том циљу потребно је предложити такав систем који ће се 

примјењивати у раковођењу. 

У стварном животу, мониторинг и евалуација се често употребљавају заједно. Мада 

оба ова процеса имају доста сличности, они се разликују у многим димензијама. 
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Њихова компарација (сличности и разлике) биће описана у посебном поглављу. 

 

 

4. ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Потребне информације за примјену једног пројекта/програма су оне које су садржане у 

плану програма. Оне имају двије главне компоненте: 

1. Информације употребљене за припрему планова које послије одговарајућег 

процеса и анализе постају интегрални дио самог плана, и 

 

2. Информације о активностима и циљевима, предвиђеном времену, доступним ре- 

сурсима, спецификацији и алокацији задатака радницима, радним процедурама 

итд. 

Током процеса примјене програма/пројекта, скупљају се информације о прогресу, онда 

се обрађују или шаљу различитим нивоима у организацији. Ова информација о 

стварном/реалном извођењу је продукт менаџмента и чини ,,инпут“ за менаџментску 

функцију „мониторинга и контроле“. 

 

Треба имати на уму да су функције раководилаца на разним нивоима организације 

различите. Како потребе за информацијама варирају од функције до функције, тако 

варирају и на менаџментским нивоима. Ако замислимо једну организациону структуру 

једног пројекта, као нпр.:  

- пројект менаџер, 

- помоћник за опрему / снабдијевање, 

- технички помоћник( одјељење, сектор, група, остало) и 

- помоћник за администрацију, 

онда би потребне информације на свим нивоима биле различите, како по свом обиму, 

тако и по врсти. 

Да би пројект менаџер могао да прати и контролише припремљен план активности, 

мора да га упореди/компарира са стварним извршењем. Значи, информације које су му 

потребне треба да садрже податке о времену, активностима, ресурсима, цијени и 

извршењу, како за планиране, тако и за извршене задатке. 

 

1. Вријеме 

 

Сваки од ти помоћника, горе наведених, обично припрема извјештај извршења ( 

прогреса ) рада. 

 

Често је потребно објаснити зашто је дошло (ако је дошло) до помјерања, промјене или 

продужетка времена за извршење предвиђене активности. 

 

2. Хумани ресурси 

 

За извршење планираних активности потребни су људи да би радили на одређеним 

задацима. Менаџер пројекта треба да зна и прати кадровску ситуацију, тако да може да 
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рјешава кадровске проблеме кад се јаве. Један извјештај о кадровима (запосленом 

особљу) може да садржи: 

 категорију особља, 

 број одобрених мјеста, 

 број присутних на раду, 

 примједбе са потребним објашњењима. 

 

3. Материјални ресурси 

Примарни циљ за добијање овог извјештаја је да се сазна да ли је потребан материјал 

доступан у право вријеме, на правом мјесту и у жељеном обиму. 

4. Цијене / трошкови њихова контрола 

Праћење трошкова је веома значајно у менаџменту програма/пројекта. Искуство 

указује да је могуће утрошити фондове прије него што се заврши рад, што може 

довести до повремене суспензије рада и губитка у пословима који су већ обављени. 

Имајући на уму да у конвенционалним рачуноводственим системима трошкови 

најчешће нису повезани са квантитетом извршеног рада, цијене не могу бити изражене 

у смислу шта је урађено у односу на потрошено. Такође се често дешава да су стварне 

цијене веће од планираних цијена/трошкова, као и стварно вријеме у односу на 

планирано вријеме. 

Извјештај о фондовима установе или пројекта такође укључује период од једног или 

три мјесеца. Он садржи: 

 активности, 

 планирану цијену, 

 стварни направљен трошак, 

 стварни потребан фонд. 

У једном ефективном систему контроле, гдје се врши шифровање активности у односу 

на цијену извршења, могуће је установити и добити везу између учињеног рада и 

коштања. Овакав систем пружа податке и повезаност између цијене - времена рада и 

омогућава менаџеру да врши одговарајућу контролу цена. 

 

 

5.  ПРИЈЕДЛОГ ИНФОРМАЦИОНОГ  

     СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ 

 
Очигледно је да су за мониторинг и контролу једног програма/пројекта неопходне 

адекватне/релевантне информације. Оне добијене на вријеме (у правом тренутку) пре- 

дстављају основу за сагледавање примјене програма/пројекта и за предузимање свих 

оних корективних акција (уколико су потребне) за реализацију планираних активности 

и остварење циљева програма/пројекта. 

Поменути извјештаји о времену, хуманим и материјалним ресурсима и цијени које 

нижи нивои менаџмента припремају и шаљу вишим нивоима, омогућавају да се врши 
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контрола у смислу: 

 ресурса и рада, 

 времена и рада, 

 цијене, времена и рада. 

 

Они су такозвани ,,инпут“ извјештаји за посматрани ниво, који се послије обраде шаљу 

у одговарајућој форми/облику вишем менаџментском нивоу. 

Подаци који су прикупљени, сређени и доступни датом нивоу као информација су од 

највеће важности, не само за вријеме трајања програраа/пројекта, већ и касније за 

вријеме менаџментских операција. Значи, они треба да буду чувани (сви или дијелом) 

са могућношћу да се поврате, односно искористе кад је потребно. 

Потребне информације за мониторинг и контролу могуће је добити из формалних 

информационих система, али често их је потребно добити из неформалног 

информационог система или из система развијеног само за ту прилику. 

Карактеристике ефективне контроле. Информације се морају прикупити, 

класификовати и оцијенити на вријеме како би предузете акције довеле до стварних 

побољшања. Контрола мора бити објективна и свеобухватна. Систем контроле мора 

бити усмјерен на оне области код којих су одступања од стандарда највероватнија. 

Контрола мора бити економски оправдана. Контрола мора бити усклађена са 

карактеристикама организације. Контрола мора бити усклађена са пословним током. 

Контрола мора да предложи колективну акцију. Контролу морају да прихвате чланови 

организације у складу са њиховим циљевима. 

Очигледно је да је сваки менаџментски ниво стимулисан да употријеби информације, с 

тим да инпут датог нивоа буде аутпут извјештај за нижи ниво. 

С обзиром да не постоје ,,готови“ системи информационог система, потребно је да 

сваки менаџментски ниво направи свој систем. Предмети које треба узети у обзир при 

изради информационог система за одређени ниво, могу бити: 

 Инпут; 

 Процес; 

 Распоред преношења и повратне спреге; 

 Чување и 

 Аутпут извјештаји треба да буду оријентисани према контроли и управљени 

унапријед. 

Искуство нам указује да се информације обично крећу од базе ка врху (умјесто у два 

правца). Информације које се шаљу вишим нивоима се разматрају, оцјењује се прогрес 

и утврђују се корективне акције. Одлуке које се доносе у овом процесу потребно је 

слати нижим нивоима. При приједлогу информационог система за менаџмент посебну 

пажњу треба обратити на развој и укључивање два правца фидбек система. 

Поред овога, треба узети у обзир извјесна општа разматрања, као на примјер: 

 Квантитавне разлике у информацијама постоје на различитим нивоима. 

 Информација је снажно оруђе за планирање, мониторинг и контролу, али доста 

кошта. Због тога је економика информације један фактор у одлучивању 

квантитета и квалитета. 
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 Још један важан фактор за информациони систем је вријеме слања извјештаја. 

Нема користи ако критична информација није доступна кад је најпотребнија. 

 Могуће је предузети корективну акцију само ако је информација доступна 

менаџеру на вријеме. Инертност у прикупљању и слању информација мала је 

корист за систем. 

 Флексибилност унутар описаног времена и периодичности слања информација 

је један важан предуслов за добар информациони систем. 

 Такође треба имати у виду да један систем развијен у једном времену може да 

буде потпуно неупотребљив за неко будуће вријеме. Како се ситуација мијења, 

тако такође треба мијењати и информације. 

Из тих разлога повремено је потребно преиспитати и информациони систем, при чему 

од велике користи могу бити они стручњаци који раде и имају искуства са 

информационим системом. 
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ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И 

РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
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Доношење одлука представља једну од најзначајнијих функција менаџмента. Из праксе 

је познато да је прије спровођења неких акција, мјера и активности, потребно донијети 

одлуке. Није свеједно: које и какве ће одлуке бити донијете, када ће бити донијете, ко 

ће их спроводити (донијети) и када ће се спроводити. 

У свакодневном животу човјека, и поред схватања важности доношења одлука на 

одређени систематски начин, већина људи се и надаље ослања на непоуздане и 

недефинисане начине одлучивања. У пословном свијету се доносшње одлука сматра 

способношћу и надареношћу, док се одлуке у приватном животу најчешће сматрају 

обичном рутином. 

Људи на свим нивоима, а посебно руководиоци у организацијама / установама, морају 

стално да доносе одлуке и рјешавају проблеме, што је један од важнијих дијелова 

њиховог посла. Одлучивање је нарочито важно у процесу планирања, кад менаџери, 

руководиоци одлчцују о циљевима, ресурсима који ће бити употребљени и ко ће 

спровести предложене задатке. Према томе, процес планирања укључује менаџере у 

континуалној серији ситуација. Колико ће њихове одлуке бити добре, толико ће 

њихови пианови бити ефективни. 

 

 

1.  ДЕФИНИЦИЈА И ЗНАЧАЈ ДОНОШЕЊА  

    ОДЛУКА И РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
 

Доношење одлука је процес који укључује избор алтернативних праваца акција ради 

рјешшавања специфицних проблема. У овом процесу, одређивање најбољег правца 

акције треба да задовољи критеријуме етичке, политичке и техничке вриједности; 

треба такође да се заснива на проучавању посљедица такве акције, укључујући његову 

ефективност и ефикасност. 

Према томе, у овом процесу идентификација проблема представља прву фазу и пре- 

дуслов за избор праваца акције и рјешавање проблема. 

Ради што јаснијег разумијевања процеса, потребно је разјаснити термине који се    

употребљавају у овом процесу. 

Налажење проблема односи се на активности у вези одређивања постојања и важности 

проблема. 

Доношење одлука се односи на активности у вези: а) идентификације, дефинисања и  

дијагнозе проблема, б) стварања алтернативних солуција, и ц) избора међу 

алтернативним солуцијама. 

Рјешавање проблема се односи на све активности (а, б, ц) описане код доношења 

одлука, али и на оне које су у вези за примјеном изабраних солуција. 

Из наведеног се може закључити да рјешавање проблема укључује све активности које 

се спроводе послије налажења проблема, односно од идентификације проблема до    

доношења одлука за њихово рјешавање. Налажење (откривање) проблема је, дакле,  

основа ефективности менаџерске одлуке.  

Процес тачне идентификације и дефиниције проблема представља стартну позицију у 

трци ка успјешном циљу доношења правилне одлуке (Право питање је пола одговора). 
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2. ВРСТЕ ОДЛУКА 
 

У принципу, менаџери доносе различите врсте одлука у различитим ситуацијама.   

Анализа и предлагање алтернативних рјешења немају увијек исти карактер и обим. 

Тако на примјер, у одлучивању о градњи нове здравствене установе потребне су        

интезивна испитивања и анализе, док је рецимо за одлучивање о висини плате 

новозапосленог потребна мање интензивна анализа. 

Менаџери морају да буду спремни да мијењају свој прилаз ка доношењу одлука у 

зависности од ситуације. Корисно је да се одреди ситуација према томе да ли захтјева 

програмирану или непрограмирану одлуку. 

 

 

2.1. ПРОГРАМИРАНЕ И НЕПРОГРАМИРАНЕ ОДЛУКЕ 

 

1. Програмиране одлуке су оне одлуке које се доносе на бази политика, обичаја, 

правила или процедура. Њима се обично рјешавају рутински проблеми који су већ 

познати на бази пређашњих искустава и дешавали су се и дешавају се скоро стално. 

Организација / установа обично припреми писана или неписана правила и процедуре за 

рјешавање рутинских проблема. 

2. Непрограмиране одлуке, са друге стране, су оне одлуке које се доносе ради             

рјешавања необичних, посебних и несвакидашњих проблема. Ти проблеми, који до 

тада нису били познати или су се појавили неочекивано и за које у организацији не 

постоје већ одређене процедуре и правила за њихово рјешавање, морају се рјешавати 

такозваним непрограмираним одлукама. 

И једне и друге одлуке се доносе на свим нивоима, али је из праксе познато да се на 

вишим нивоима менаџмента чешће доносе одлуке у вези нерутинских, док се на нижим 

нивоима менаџмента доноси више одлука у вези рутинских проблема. 

 

 

2.2. ДРУГЕ ВРСТЕ ОДЛУКА 

 

Поред претходно поменутих врста одлука, могуће је подијелити доношење одлука у 

руковођењу на три опште категорије: политичке, административне и операцијске: 
 

1. Политичке одлуке се односе више на мисију организације / установе, уз 

дефинисање циљева због којих организација постоји. Ове одлуке одређују 

организацијски и финансијски оквир за спровођење плана. У здравственом 

систему политичке одлуке се односе на дугорочно планирање, постављање 

приоритета, обезбеђивање финансијских средстава, додјелу средстава и 

евалуацију општих и специфицних циљева. 

2. Административне одлуке се спроводе да се осигура коришћење расположивих 

средстава на најефикаснији начин, да би се постигли непосредни циљеви. 

3. Операцијске одлуке се доносе за свакодневну контролу рада програма / проје-  

кта. Оне су један процес којим треба да се обезбиједи спровођење специфицних 

активности у сагласности са правилима и очекивањима организације / установе. 
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У литератури се такође срећу и подјеле одлука на: 

 индивидуалне (ауторитативне), 

 консултативне, и 

 групне (партиципативне), које ће бити описане у сљедећем поглављу. 

 

 

3.  ФАКТОРИ ОД УТИЦАЈА НА ДОНОШЕЊЕ  

     И СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКА 
 

Имајући на уму да је доношење плана један процес који укључује избор алтернати-     

вних праваца ради одређивања најбољег правца акција ради рјешавања проблема, 

оцигледно је да на тај процес, односно његове резултате, могу да утичу многи фактори. 

Фактори који утичу на процес одлучивања могу да дјелују у свим његовим фазама: од 

налажења и идентификације проблема, стварања алтемативних солуција, избора међу 

алтернативним солуцијама, прављења избора активности и доношења планова за 

рјешавање проблема. Овдје ће бити описани само неки од најважнијих фактора који 

могу да утичу на доношења одлука. 

 

 

3.1. УСЛОВИ И СИТУАЦИЈА У ОКРУЖЕЊУ 

 

Услови и ситуација у окружењу могу значајно да утичу на доношење одлука. Није 

свеједно да ли је политичка и економска ситуација стабилна или не. 

Менаџери доносе одлуке у садашњости, за акције које ће предузети и циљеве које 

треба достићи у будућности. У свим ситуацијама у процесу одлучивања увијек постоје 

неки непознати или недовољно истражени аспекти које је тешко предвидјети. 

У одлучивању како да ,''нападну'' проблем, менаџери сматрају да је врло корисно да 

''лоцирају'' проблем рангирајући га од ситуације која се може предвидјети, до ситуације 

која тешко може да се предвиди. Три ријечи које описују разлиците позиције овог 

континуитета су: ''сигурност'', ''ризик'' и ,''несигурност''. 

Сигурност, односно сигурно, стабилно окружење је оно кад знамо да ће се нешто 

десити у будућности. Сигурност и стабилна ситуација представљају скоро идеалну 

ситуацију за рјешавање проблема и доношење одлука. У оваквим условима најчешће 

постоје тачне, мјерљиве, вриједне и доступне информације за доношење одлуке. У 

овом случају, будућност, односно дешавања у будућности су високо препознатљива. 

Ризик, односно ризично окружење је оно у коме добрим дијелом знамо вјероватноћу 

појављивања посебног исхода. У овом случају не постоје тачне и мјерљиве                 

информације. У оваквој ситуацији и окружењу постоји добра вјероватноћа да се 

предвиди догађај, тј. очекивани резултат. 

Несигурност, односно несигурно и нестабилно окружење се карактерише тиме да врло 

мало знамо о ситуацији, те не можемо да знамо ни вјероватноћу појављивања, па чак 

ни неких посебних исхода. Одлуке у оваквој ситуацији и резултати тих одлука су 

најчешће непознати. 

Укратко би могло да се закључи да менаџер у стабилној ситуацији: 

 јасно дефинише проблем, 
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 познаје скоро све могућности и посљедице, 

 познаје алтрернативе, 

 врши оптимални избор алтернатива, и 

 спроводи менаџерску акцију. 

У несигурном и нестабилном окружењу менаџер доноси одлуке у ситуацији кад: 

 проблем није јасно дефинисан, 

 не познаје све могућности и посљедице, 

 не познаје алтернативе, 

 врши избор задовољавајућих алтернатива, и 

 спроводи менаџерску одлуку и акцију. 

 

 

3.2. МЕТОДЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И МЕНАЏЕРСКИ СТИЛ 

 

На рјешавање проблема у једној организацији, установи или програму и пројекту, могу 

да утичу, поред осталих, и избор метода за доношење одлука, при чему менаџер 

најчешће врши избор од могућих метода. 

Методе за доношење одлука могу се подијелити на: индивидуалне одлуке, консулта- 

тивне одлуке и групне одлуке. Главне карактеристике врста стилова менаџментских 

одлука дате су у сљедећој табели. 

 

Врсте стилова менаџерске одлуке 
 

А/ Индивидуалне одлуке (ауторитативне) 

1. Менаџер рјешава проблем или доноси одлуку самостално, користећи 

информације доступне тог момента. 

 

2. Менаџер добија неопходне информације од сарадника и подређених. Послије 

тога он самостално одлучује о солуцијама за рјешавање проблема. Он може, али 

не мора, да обавијести сараднике и потчињене о проблему. 

 

Б/ Консултативне одлуке 

1. Менаџер дијели проблеме са својим сарадницима појединачно, примајући 

појединачне идеје и сугестије, али не сматрајући их групним. Тада менаџер 

доноси одлуку која може али не мора рефлектовати утицаје сарадника. 

 

2. Менаџер дијели проблем са својим сарадницима који колективно дају идеје и 

сугестије. Тада менаџер доноси одлуку која може али не мора да рефлектује 

утицаје сарадника. 

 

Ц/ Групне одлуке (партиципативне).  

Менаџер дијели проблем са својим сарадницима посматрајући их као групу и заједно 

са њима ствара и евалуира алтернативе и покушава да створи консензус о солуцијама. 

Менаџер не утиче на групу да прихвати његове солуције и они заједно прихватају и 

примјењују ону солуцију коју група подржава. 
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Који ће се стил примјенити при доношењу одлука зависи од многих фактора, као на 

примјер: ситуације у окружењу, ситуације у самој установи, степена / нивоа развоја 

установе, интерперсоналних односа, зрелости и искуства кадрова итд. 

Сви ови методи се могу употребљавати у доношењу одлука, а њихов избор највећим 

дијелом зависи од менаџера. Ситуација и њене карактеристике могу да утичу на избор 

ових метода. 

Индивидуално одлучивање скоро увијек асоцира на ауторитативног директора, а вуче 

коријене из раних фаза развоја организација, када је један човјек доносио све битне 

одлуке. 

Мада многи сматрају да је индивидуално одлучивање у савременим условима развоја 

технике и технологије изгубило свој значај, још увијек се у неким системима и 

ситуацијама примјењује. 

Индивидуално одлучивање, према томе, нити је старомодно, нити преживјело. Оно се 

врло често употребљава у кризним ситуацијама и кад нема довољно времена за 

размјену мишљења. У овим тренуцима драгоцјено је искуство појединца, способног да 

без оклијевања просијеца проблем и доноси одлуку. 

Други облик (метод) јесте групно доношење одлука, који се по много чему сматра 

савременим приступом. 

Треба рећи да није увијек потребно све одлуке доносити тимски. Оне се доносе у       

тимовима само у случајевима када: 

1. имамо довољно времена да одлуку доносимо заједно са члановима тима, 

2. менаџер као појединац нема храбрости да наметне одлуку, 

3. менаџер не зна јасно шта је проблем, 

4. менаџер не може самостално да обликује прихватљиво рјешење. 

 

Један процес доношења групних одлука назван је креативни процес. 

Ближи увид у ових осам корака одлучивања може се стећи кроз кратак опис. 

 Одмрзавање: износе се и дискутују осјећања присутних на почетку састанка,  

везана за одлуке донијете на претходном састанку или осјћања о томе шта се 

очекује на овом састанку или било шта друго што у том моменту осјецају 

учесници. 

 Акумулација: прикупљање неопходних информација (индивидуално и групно). 

Изградња заједничког скупа података о проблему. Прикупљају се и мишљења, 

осјећања итд. 

 Размишљање: анализа података, груписање информација и препознавање 

образаца. Размишљање се спроводи да би се утврдило шта представљају и шта 

за нас знае прикуп-љени подаци. Спроводи се анализа и процес 

поједностављења. 

 Сазријевање идеје: вријеме које је потребно издвојити да би се све информације 

слегле. Сазријевање идеје нам је потребно ради предаха у коме пуштамо нас 

мозак да ''обрађује'' податке. 

 Појава идеје: идентификовање могућих рјешења – ''А ха!'-моменат. Генерисање 

идеја. Рађање ''велике слике''. 
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 Прилагођавање: препознавање стварности (на примјер, расположивих 

фмансијских средстава, временских ограничења итд) и утврђивање разлога 

зашто различита алтемативна рјешења не могу да буду прихваћена. 

 Финализација (конкретизација): исказивање одлуке у таквом облику да сви 

присутни, као и они на које се одлука односи, могу недвосмислено да знају: 

 ШТА треба да се уради (а шта не), 

 КАКО треба да се уради (а како не би требало), 

 КАДА треба да се уради (а када то не би требало радити), 

 КО ће то да уради (а ко то не би требало да ради). 

 Поткрепљење: поновно оцјењивање одлуке. Да ли постоји било какво 

уздржавање од прихватања одлуке? Да ли се људи осјећају лагодно у односу на 

одлуку и процес који је за њено доношење корисћен? Поткрепљење се спроводи 

у најери да се сваком учеснику омогући поновно преиспитивање и потврда 

одлуке, односно изношење било ког неразјашњеног проблема у вези са њом. 

 

 

3.3. ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
 

Доношење одлука добрим дијелом такође зависи од доступних информација. То могу 

бити информације које менаџер добије у оквиру своје организације, установе, али за 

одлучивање и рјешавање неког проблема често су потребне информације ван 

организације, као на пример: информације о спољној средини, информације од 

заједнице или цак информације ван свог окружења. 

Информациони системи који се данас најчешће користе за доношење одлука су:        

менаџмент информациони систем и помоћни информациони систем за одлучивање. 

Менаџмент информациони систем. У здравственом систему здравствени менадџмент 

информациони систем (ЗМИС) се употребљава од менаџера за добијање оних података 

и информација који су им потребни за одлучивање. 

Помоћни систем за одлучивање је систем новијег датума. Он је компјутеризован 

информациони и аналитички систем који, употребљавајући компјутерску технологију, 

може да помогне менаџерима у њиховом одлучивању. 

Ова оба система, у односу на класичан начин прикупљања и коришћења података, 

имају предност, не само у тачности, већ и у временском смислу - готово да се подаци и 

информације могу добити моментално. 

 

 

3.4. НАЧИНИ СПРОВОЂЕЊА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА РЕСУРСА 
 

На ефекат донијетих одлука велики утицај има начин њиховог спровођења и вријеме 

кад ће се оне спровести. 

Неријетко се дешава да се донесу исправне одлуке, али се са њиховом примјеном      

чека (из објективних или субјективних разлога), тако да кад се спроведу не дају онај 

резултат који се очекивао и који би се добио да су спроведене на вријеме. Из искуства 

је познато да неке касно спроведене одлуке могу имати и супротне ефекте од 

очекиваних. 
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За спровођење одлука потребно је што ефективније употребити ресурсе. Ово је наро- 

чито важно за употребу хуманих ресурса јер од добрих резултата зависи и мотивација 

и хармоничан рад људи, нпр. за рад социјалних и других хуманих служби у које спада 

и здравствена служба. 

На успјешност доношења и спровођења одлука могу да утичу и други фактори. Тако на 

примјер, као предуслови за успјешно спровођење одлука могу да утичу успјешан 

политички и друштвено-економски систем са одговарајућим законима, прописима и 

другом регулативом. Свакако да то не искључује да се у једном неразвијеном 

друштвено-економском систему могу доносити исправне одлуке, нити да могу 

постојати успјешни менаџери. У овом случају успјешност менаџера зависи више од 

његових личних способности, а манје од других фактора. 

 

 

4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
 

Једна од најважнијих активности менаџера у процесу доношења одлука је да пронађу 

проблем, идентификују га и онда покушају да га ријеше. С обзиром да се у организаци- 

јама и институцијама у току рада може појавити више проблема, критична и важна 

вјештина менаџера је његова способност да издвоји праве проблеме за рјешавање. 

У процесу рјешавања, основно је дефинисати шта је проблем у менаџментском смислу, 

идентификовати га, одвојити га из групе више проблема, одвојити приоритетне 

проблеме (који захтијевају брза ријешења) и покушати да ће се ријешити на што 

ефикаснији и ефективнији начин. 

 

 

4.1. ДЕФИНИЦИЈА ПРОБЛЕМА (ШТА ЈЕ ПРОБЛЕМ) 
 

За боље разумијмевање процедуре идентификације неопходно је дефинисати шта се    

подразумијева под проблемом и како се врши његова идентификација. 

Проблем се јавља када се постојеће стање или ситуација разликују од планираног,     

односно очекиваног. У већем броју случајева проблем је и прикривена прилика, која 

омогућава да се реорганизује установа, програм, процес и слично. 

Проблем се може дефинисати као питање или тешкоћа која постоји и гдје постоји 

потреба за његовим рјешавањем или као разлика која постоји између ''шта је'' и ''шта се 

жели'' или као баријера између ова два.
 

. 

Графикон: По многима, проблемом се може сматрати: 

 

  

 Недостатак     

 здравља (болести,   

 повреде, инвалидност) 

 

  Недостатак   
 
 
   и/или 

 здравствене службе   

 (превенција,   

 лијечење) 

   
      = 

 
 ПРОБЛЕМ  
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У процесу планирања и одлучивања, када је анализа ситуације завршена и налази    

презентирани, потребно је почети са анализом здравствених проблема. Најчешће се 

направи листа уочених проблема, а потом се покушавају издвојити они проблеми који 

имају посебан значај и тежину за заједницу и људе, ради предузимања мјера и акција за 

њихово решавање. У принципу, идентификација проблема је увијек везана за анализу 

ситуације с једне, и рјешавања проблема и постављања циљева, с друге стране. 

У менаџментском смислу проблем има три предуслова: 

1. треба да постоји јаз (разлика), 

2. здравствени администратор (менаџер) треба да буде незадовољан овим јазом, и 

3. он треба да призна (прихвати) тај проблем као свој проблем. 

Уколико било који од ових предуслова није заступљен, проблем престаје да постоји. 

Треба нагласити да је: 

 тешко идентификовати проблеме без релевантних и адекватних информација, 

 тешко достићи циљеве без рјешавања пролема, 

 тешко ријешити проблеме без избора адекватне стратегије и одговарајућег 

спровођења активности и процеса одлучивања. 

Такође треба имати на уму да оно што је проблем за једну средину, не мора да буде 

проблем за другу или пак да има мањи значај за другу средину, те скоро не представља 

проблем. Према томе, при процјени проблема треба узети у обзир и многе локалне, 

културне, вјерске и друге факторе који могу да утичу на његов значај, сагледавање и 

идентификацију. 

 

 

4.2. ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ 

 

Једна од важних активности менаџера је да послије одређивања / откривања проблема 

изврши идентификацију приоритетних проблема. 

Идентификација проблема захтијева један отворен прилаз и дијалог између свих 

''партнера'' који раде на побољшању здравља становништва. Дијалог и размјена 

мишљења између свих група, односно партнера за боље здравље, водиће ка развоју 

бољег разумијевања главних проблема и опција за акцију. 

Треба посебно нагласити да приоритетне проблеме треба стално пратити, при чему је 

веома важна улога сваке државе, њене владе, организација и агенција као помоћи у 

овом процесу. 

Идентификација приоритетних проблема може се вршити на бази идентификованих 

проблема у цијелој студији, односно анализи, или се пак идентификација може вршити 

на бази проблема идентификованих у свакој појединачној области, односно дијелу 

анализе. 

Процес идентификације приоритетних проблема је дуг процес који има за циљ да од 

идентификованих проблема изабере оне који имају приоритет, односно првенство по 

свом значају и потреби за рјешавањем. 

Овај процес идентификације приоритетних проблема може се обавити путем пленарне 

презентације и дискусије, групног рада који слиједи иза индивидуалних процјена или 

пак на једном пленарном разматрању предложених приоритета. 
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4.3. ПРОЦЕС НАЛАЖЕЊА ( ОТКРИВАЊА ) ПРОБЛЕМА 

 

Из искуства је познато, али и описано од неколиких аутора, да постоје четири 

ситуације које могу да ''алармирају'' менаџере да постоје проблеми: 

1. кад постоји девијација од искуства у прошлости, 

2. кад постоји девијација од постављеног плана, 

3. кад други људи укажу менаџеру да постоје проблеми, и 

4. кад конкуренти надмаше менаџерову организацију, установу. 

1. Кад постоји девијација од искуства у прошлости, значи да су претходни изво- 

ђење/рад у организацији нарушени. 

2. Кад постоји девијација од постављеног плана, значи да се менаџерове процјене и 

очекивања нису оствариле (профит, резултат, буџет, вријеме). 

3. Кад други људи укажу менаџеру да постоје проблеми, значи да постоје нека 

одступања од стандардних процедура. 

4. Кад ''конкуренти'' надмаше менаџерову организацију, установу, може да се створи 

ситуација за рјешавање проблема од стране менаџера. Ако рецимо нека болница ра- 

звије нову технику, руководилац друге болнице може да евалуира своју технику и 

прихвати ''нову'' технику или адаптира постојећу. 

Мада се данас за налажење проблема могу употребити нове менаџментске научне 

технике, због тешкоће њиховог учења још увијек ће се употребљавати четири претход- 

но побројана метода. 

Налажење проблема није увијек једноставан процес и у њему менаџери могу да 

направе грешке. Тако, на примјер, није увијек јасно да ли је ситуација са којом се 

менаџер суочава у ствари проблем или прилика. Ако се прилике испусте, односно не 

искористе, стварају се проблеми или обрнуто, прилике се налазе / указују кад се 

истражује проблем. 

Из тих разлога потребно је да менаџери знају да направе разлику између ова два појма. 

Тако би проблемом могло да се сматра све оно што ремети организацију, програм, 

пројекат да оствари своје циљеве, док се приликом може сматрати све оно што пружа 

шансу да се циљеви премаше. 

Међу грешкама (замкама) у налажењу проблема најзначајније су: 

1.  Лажна асоцијација догађаја 

Погрешно схватање да су догађају повезани јер су слични или да су важни узроци до-

гађаја зато сто су у фокусу пажње. 

2.  Лажно очекивање догађаја 

Погрешно схватање да се догађаји нису десили, мада јесу, зато што се то није укла- 

пало у очекивани узрок догађаја. Неуспјех у узимању у обзир изненађења или 

екстремног догађаја који је супротан очекивању. 

3.  Лажна лична перцепција и социјални имиџ 
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Више афинитета за ''двосмислене" информације, него за чврста факта која могу лоше 

да се рефлектују на претходне одлуке, или пажња усмјерена само на успјешне акције и 

игнорисање лоших одлука. 

 

Лоше навике при доношењу одлука 

 Одлагање - да се више ''размисли'', нема података, итд. 

 Неодлучност - неспособни да донесу одлуку, давање ''врућег кромпира'' 

другоме 

 Рационализација - негирање лоших посљедица, ублажавање посљедица, 

избјегавање личне одговорности 

 Брзоплетост - да се отараси проблема, што прије то боље, итд. 

 Препотентност - знају више него што је потребно, самоувјерени итд. 

Треба такође рећи да је велики број истраживања посвећен рјешавању проблема, док је 

врло мали број истраживања посвећен налажењу проблема и још мање налажењу 

прилика. Врло познат аутор Петар Друкер јасно указује да су у ствари прилике, далеко 

више него проблеми, главни предуслов за менаџментски успјех. Он наглашава да је 

рјешење проблема у ствари ''рестаурација'' нормалности, док резултати долазе од 

коришћења прилика. Треба: ''Радити праве ствари, и концентрисати ресурсе и напоре 

на њих''. 

 

 

4.4. ОДЛУЧИВАЊЕ О ТОМЕ КО ОДЛУЧУЈЕ ( КО ЋЕ ОДЛУЧИТИ ) 

 

Једна од тешкоћа у рјешавању проблема који стоји пред руководиоцим / менаџерима је 

да кад постоји више проблема који они сами не могу да ријеше, одреде приоритетне 

проблеме и делегирају одговорност сарадницима и подређенима да они рјешавају мање 

проблеме. Одлучивање о томе ко одлучује је важан корак у процесу одлучивања. 

Кад се менаџери сусрећу са проблемима, онда они треба себи да поставе следећа 

питања: 

1. Да ли је то проблем који може лако да се ријеши? 

Ако је то случај, онда менаџер одваја ''мање'' пажње на њих и концентрише се и 

''троши'' дуже времена на теже проблеме. Менаџер који сваком проблему посвећује 

исто вријеме и пажњу, мало ће проблема ријешити. 

2. Може ли проблем да се ријеши сам од себе? 

Менаџери из искуства знају да се добар број проблема можже ријешити ако се просто 

игнорише. Због тога је корисно да менаџер рангира проблеме по важности. Они 

најмање важни најчешће се рјешавају сами од себе, али ако се неки од њих 

''погоршају'', онда се они враћају у виши ранг. 

3. Да ли је ово одлука коју ја треба да донесем? 

Кад се суочи са проблемом који тражи одлуку, менаџер мора да одлучи да ли је он 

(она) одговоран за доношење одлуке. При овом одлучивању могу помоћи сљедећа пра- 

вила: боља је одлука уколико је ближа почетку и настанку проблема. У том смислу, 

могуће је послати неколико одлука ка ''горе'', и послати што више одлука ка ''доле''. 
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Укратко, они који су ближи проблему су у бољој позицији да одлуче шта да раде у вези 

са тим. 

Уколико се проблем тиче и других одјељења у организацији и установи и има утицај на 

одговорност виших нивоа менаџмента, информације о њему постоје само у вишим 

нивоима менаџмента, укључују и дио буџета других одјељења, иако је ван менаџерове 

одговорности и ауторитета. То значи да га треба реферисати вишим нивоима 

менаџмента. 

 

 

5. РАЦИОНАЛНИ  ПРИСТУПИ  РЈЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА 
 

Кад се појаве и открију проблеми у једној организацији или установи руководилац / 

менаџер мора да одлучи шта ће урадити да их ријеши. У том моменту он или она су у 

такозваној ситуацији рјешавања проблема. 

Многи менаџери у тој ситуацији користе тзв: 

 неформални метод рјешавања проблема који се заснива на традицији, искуству 

и сличним проблемима и одлукама у прошлости. 

 неки пак траже савјете од менаџера вишег нивоа, неког ауторитета или експерта 

и одлучују на бази њихових сугестија. 

 и на крају, менаџери могу употребити а приори резоновање које је у ствари при- 

хватање суперфицијалне или очигледне солуције као коректне. 

Ова три метода могу бити корисна у неким случајевима. У неким другим, они могу 

утицати на менаџере да доносе погрешне одлуке. Треба имати на уму да не постоји 

прилаз у доношењу одлука који може гарантовати да ће један менаџер увијек донијети 

праве одлуке. 

У процесу одлучивања дешава се да се: 

 неке одлуке доносе без икакве анализе, на бази искуства или ''жеље'', 

 неке одлуке доносе на бази ''брзих'' анализа, недовољно сагледаних проблема и 

могућности за реализацију, 

 неке одлуке доносе на бази детаљних анализа које омогућавају доношење оних 

одлука које су потребне, правовремене и које ће донијети најбоље резултате. 

У пракси се дешавају и такви екстреми као што су: доношење добре одлуке без      

икаквих анализа или пак, доношење лоше одлуке на бази добрих анализа. Потребно је 

такође рећи (напоменути) да је за доношење добрих одлука потребно, поред анализа, 

сагледати и посљедице доношења неких одлука и одбацити оне које могу 

проузроковати теже посљедице по институцију или појединце у њој.  

У основи, процес рационалног доношењ одлука је сличан процесу стратешког 

планирања. Он укључује сљедеће фазе: 

 Дефинисање проблема. У претходном поглављу проблем је дефинисан као 

питање или тешкоћа која постоји или гдје постоји потреба за рјешавањем, или 

као разлика која постоји измеду ,,шта је“ и ,,шта се жели“, или као баријера 

између ова два. 

Проблем се најчешће јавља када се постојеће стање или ситуација разликује од плани- 

раног, односно оцекиваног. 
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 Идентификација циљева. Кад је проблем дефинисан, сљедеће је да се одлучи 

шта ће укључити једна ефективна солуција и како ће се ствари променити кад се 

проблем буде ријешио. За менаџера је потребно да одлучи који проблем или дио 

проблема мора да ријеши, а који треба да се ријеши. Ако предложена солуција 

омогућава да се достигну циљеви организације, значи да је она успјешна. 

 Одлучивање о приоритетима је такође важно у процесу рјешавања проблема. 

Међу већим бројем проблема, менаџер треба да изабере оне (на бази 

договорених критеријума) који захтијевају највећу пажњу и што брже и 

адекватније мјере за њихово рјешавање. Њихово нерјешавање, односно 

одлагање, најчешће доводи до негативних посљедица по организацију и 

установу. 

 Развијање алтернатива. Искушење да се прихвати прва могућа примјењива ал- 

тернатива често спречава менаџере да изаберу најбоље солуције за своје 

проблеме. Ни једна већа одлука не би требало да буде донијета, прије него што 

се развију креативне алтернативе. 

 Испитивање консеквенце алтернатива. Послије развијања алтернатива, 

потребно је испитати све предности и сметње (за и против) свих алтернатива. 

 Евалуација алтернатива. Поред испитивања предности и слабости свих 

алтернатива, потребно је и корисно извршити њихову евалуацију да би се 

видјело колико је ефективна свака од њих. Ефективност може да се мјери на 

бази два критеријума: а) колико су реалистичне алтернативе у односу на циљеве 

и ресурсе, и б) колико изабране алтернативе могу да помогну у рјешавању 

проблема. 

 Избор најбоље алтернативе. Овај избор представља последњу фазу прије 

планирања. Овај избор мора да се врши на бази сљедећих критеријума: а) 

постављених циљева организације, б) доступних ресурса, ц) могућности 

примјене (ако је немогуће примјенити није алтернатива), д) консеквенце по 

организацију, е) могућности достигнућа ,,мора“ и ,,треба“ рјешавања проблема, 

и ф) доступних и релевантних информација које менаџер може да користи. 

Очигледно је да треба настојати да се изабере она алтернатива која нуди највећу        

количину позитивне награде, односно највише вјероватноће за успјех. 

 

 Припремање одлуке. Једном кад је најбоља алтернатива изабрана, прилази се 

припреми и изради плана, односно одлуке која треба да најбоље задовољи 

потребе и проблеме. 

Данас се све више у процесу доношења одлука користе методе квантитативне анализе 

које омогућавају сагледање ситуације и идентификацију критеријума за доношење 

одлука. 

Тако на примјер, за избор најбоље алтернативе, односно елиминација непожељне,     

користи ГРАЊАЊЕ ОДЛУКА која представља организацију кључних елемената за 

доношење одлуке. Она садрзи три компоненте: 

 Свака алтернатива приказана је као правац акције. 

 Сваки правац акције има два или више излаза (пожељан, непожељан). 

 На сваком излазу се налази процијењен резултат који зависи од његове 

вјероватноће.  

Овај метод води кроз серију алтернатива на чијем се крају налази вриједност изабраног  
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пута. 

 

 Примјена. Примјена одлуке укључује више него давање одговарајућих 

директива. Тако на примјер, ресурси морају бити добијени (да постоје) и да се 

изврши њихова алокација. Мора да се одреде буџет, фондови и вријеме за 

акције које су предложене. Кад поред овога менаџер провјери консеквенце које 

могу да се појаве, стварна имплементација може да почне. 

 Мониторинг. Једна од доста честих грешака/пропуста менаџера јесте став да, 

кад се једном донесе одлука, акција се послије тога аутоматски одвија. Чак и кад 

је одлука добра, потчињени не морају иии нису способни да је спроведу, одлука 

не мора бити ефективна. Према томе, акције које се примјењују, морају бити 

праћене. Менаџери морају стално себе да питају: 

- да ли се ради према плану? 

- шта се дешава као резултат одлуке? 

- да ли потчињени раде према очекивањима? 

- каква је компетиција? 

Очигледно је да је доношење одлука за менаџере један континуирани процес, који 

тражи њихову сталну ангажованост. У исто вријеме, доношење одлука је и један 

континуирани изазов. 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПРАВНЕ/АДЕКВАТНЕ ОДЛУКЕ 

 
Доношење одлука се сматра способношћу, надареношћу, али захтијева и одговарајуће 

знање и вјештине. Овај процес готово увијек изискује интелектуални напор, како 

аналитички, тако и креативни. Добре, праве и велике одлуке имају слиједеће 

карактеристике: 

ДОБРА ОДЛУКА - она није само срж менаџмента, она је често и срж самог живота! 

ПРАВА ОДЛУКА - она одлука која има: висок ризик, снажну етику, хуманост и 

профит, то је одлука која има све! 

ВЕЛИКЕ ОДЛУКЕ - оне одлуке које мијењају ствари на боље! Оне најчешће 

постављају нове стандарде и нови метод понашања! 
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7. 

 

КОНФЛИКТ И 

МЕНАЏМЕНТ КОНФЛИКТА 
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За ефикасан и ефективан рад сваке организације, установе, програма, пројекта, тима 

итд, неопходна је добра интерперсонална сарадња. Та сарадња, која се најчешће огледа 

у добрим међуљудским односима у организацији, у великој мјери утиче на 

остваривање задатака и циљева организације. 

Извршење основних функција у менаџменту (планирање, организовање, вођство, 

контрола, координација...), остваривање задатака и постизање постављених циљева, у 

великој мјери зависе од међуљудских односа у организацији. 

Из искуства, али и многих истраживања је познато да менаџери дио свог радног       

времена (али и послије њега) проводе у контакту са запосленима, односно у рјешавању 

међуљудских односа у организацији. 

Поред добре сарадње и добрих међуљудских односа, јављају се и конфликти. Сукоб 

различитих интереса је неизбјежан и вјероватно да нема организације и установе гдје 

постоји само добра колаборација, а нема конфликта и обрнуто. Према томе, 

интерперсонална сарадња, колаборација и конфликт су чињенице, неминовност, па чак 

и потреба организационог живота. 

 

 

1.  ДЕФИНИЦИЈА И ЗНАЧАЈ КОНФЛИКТА  

     ЗА РАД УСТАНОВЕ / ТИМА 
 

Конфликт представља једну интересантну област и предмет, који у једној организацији 

и установи могу значајно утицати на извршење задатака и циљева. Из тих, првенствено 

практичних разлога, многи су истраживали конфликт и покушали да га дефинишу. То 

је довело до извјесне конфузије разлицитих дефиниција и концепције самог термина. 

''Конфликт се може посматрати као облик супротстављања двију опречних страна; он 

се заснива на несагласности циљева, жеља или вриједности супротних страна... у њему 

једна страна контролише циљеве и објекте које желе обе стране". 

Једна група аутора сматрала је да конфликт произилази из неслагања са општим 

циљевима које треба остварити у организацији и установи или са методама које се 

користе да би се циљеви постигли. 

Друга група повезује конфликт са интерперсоналним односима и сматра да је конфликт 

стање у коме постоје два (или више) јака мотивациона шаблона, који не могу бити 

задовољени заједно у исто вријеме. 

Конфликт се такође може сматрати као ментално и бихевиорално стање које се       

карактерише сударом и неконтабилношћу мотива, жеља, циљева итд. 

Трећа група аутора везује конфликт са функцијом организације и сматра да се 

конфликт мора посматрати са компетицијом и кооперацијом. 

Конфликт у организацији је неслагање између два или више чланова или група као 

посљедица тога да морају да дијеле недовољне ресурсе или радне активности и/или да 

имају различите статусе, циљеве, вриједности или опажања. 

Један од проблема ове дефиниције је тај што је за њено схватање потребно направити 

разлику између конфликта и компетиције. 
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Компетиција постоји кад циљеви група/тимова нису усаглашени (нису једнаки), али 

при томе групе/тимови не могу да се мијешају (уплићу), утичу једни на друге. 

Међутим, ако могућност мијешања постоји, онда је то конфликт. 

Кооперација се одиграва кад двије или више група/тимова раде заједно да би се       

постигли заједницки циљеви. У оваквој ситуацији могуће је да конфликт и кооперација 

коегзистирају. Али треба нагласити да стање супротно од кооперације није конфликт, 

већ недостатак кооперације. 

 

 

1.1. ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОГЛЕД НА КОНФЛИКТ 

 

Традиционални поглед на конфликт био је да је он непотребан и штетан по 

организацију. Сматрало се да појављивање конфликта у организацији даје јасан сигнал 

да је нешто погрешно у организацији и да се он појављује кад је присутан лош/слаб 

менаџмент. 

 

 

1.2. МОДЕРНИ САВРЕМЕНИ ПОГЛЕД НА КОНФЛИКТ 

 

Модерни (савремени) поглед на конфликт у организацији је да је он неизбјежан, па чак 

и потребан, без разлике како су организације установљене и како раде. Овај приступ 

сугерише да је конфликт добрим дијелом нефукционалан и да може да штети 

појединцу, али и да спријечи постизање циљева организације. Али, неки конфликти 

могу бити и функционални, зато што могу да утичу на организацију да она буде 

ефективнија. Конфликт може да буде полазна тачка и да води ка истраживању 

солуција. 

Из ове перспективе се сматра да задатак менаџера није само да потисне или ''раствори / 

омекша'' конфликт, већ да управља њиме тако да смањује његов штетни ефекат, а 

повећава његове корисне аспекте. Менаџмент чак може да стимулише конфликт у 

извјесним ситуацијама, гдје његов недостатак може негативно да утиче на креативност 

и ефективност ораганизације. 

Имајући у виду значај колаборације и конфликта за рад организације и за људе у њој, 

потребно је да здравствени руководилац прво испита сопствене личне погледе и 

ставове према колаборацији и конфликту у његовој организацији / установи. 

Та питања, односно предмети који траже одговоре и заузимање става према конфликту, 

могу бити: 

 Да ли је конфликт у организацији пожељан или непожељан? 

 Зашто се он догађа? 

 Да ли је то посебан феномен у здравственим организацијама? 

 Да ли достиже неку значајност и захтијева специјалну пажњу? 

 Шта здравствени руководилац може да уради на томе? 

Одговори на ова питања омогућиће руководиоцу да рјешава или управља конфликти- 

ма у својој организацији / установи. 
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2. АСПЕКТИ КОНФЛИКТА: ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ 

 

Конфликти су најчешће виђени негативно. Сматрају се штетним, доприносе ''нереду у 

једном систему'' и утичу на стварање губитака у хуманим напорима и средствима. На 

дужи период, они штете организацији и њеним члановима. Конфликти отежавају, 

уништавају хумане активности у једној хуманој организацији. 

Али, да ли је конфликт увијек лош? Гледано из другог угла, ривалство и конфликт 

имају продуктиван потенцијал. Они спречавају стагнацију, стимулишу интерес, 

узнемирују ''исто стање'' (статус кво), пружају прилику за тестирањем нечијих 

могућности и прилику да процијене нечију ''силу'', ''снагу'' и ''моћ''! 

На нивоу групе, они могу да утичу на њену кохезивност, солидарност, стварање 

посебне ''енергије за испуњење задатака''. Према томе, ривалство (такмичење) и 

конфликти могу бити деструктивни (због емоционалне нетрпељивости или неслагања 

са циљевима или методама рада) или конструктивни (продуктивни), када омогућавају 

повећање појединачних креативних капацитета. 

Неки менаџери не виде, или не желе да виде ову суптилну разлику. За неке менадџере 

управљање конфликтом значи елиминацију, контролу, супресију и чак порицање 

постојања конфликта. Рјешавање конфликта често узима форму третирања симптома, 

што га само ''козметички'' рјешава. То значи да је ''болест'', односно лоше стање, само 

заустављено. Ефекат таквог порицања и супресије може бити: 

 да пориче и гуши неке од креативних контрибуција које воде ка унапређењу   

развоја и прогреса, и 

 да конфликт избија у неодговарајуће вријеме и/или мјесто и често у још јачој, 

деструктивној форми. 

Ово сугерише да ефективна интервенција рјешавања конфликта тражи тачну дијагнозу 

и конфронтацију са њим у коријену. 

 

 

3. ПРОЦЕС И ФАЗЕ КОНФЛИКТА 
 

Конфликт се може појавити једном у виду епизоде, али се може појављивати и више 

пута. Конфликт може бити схваћен као динамични процес који има почетни / ранији и 

каснији период, који су повезани у серији догађаја. Редосљед процеса конфликта 

укључује сљедеће фазе: 

 потенцијални конфликт, 

 настајући - изражен конфликт, 

 препознатљив конфликт, 

 лични конфликт, 

 епизоду конфликта, 

 посљедице конфликта. 

Потребно је да је искусан и вјешт менаџер у стању идентифлковати не само конфликт, 

већ и фазе у којима се он налази. 

У разумијевању конфликта, могућности за његово идентификовање и одређивање фазе 

у којој се налази, односно појављује, важно је знати да ли се он појавио у вези:  
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а) постављања циљева  

б) праћења и реализације циљева, и  

ц) да ли акције једног лица (групе) имају посљедице за другог. 

Уколико не постоје заједнички циљеви, или ако један постиже своје циљеве, а други не 

и/или уколико неко (лице, група) ради на постизању својих циљева, али утиче на 

другог (лице, групу) и на његов циљ, значи да постоји конфликт. 

Када су циљеви једног и другог заједнички или нису заједнички искључиво, свачији 

циљ може постати подциљ једног вишег циља. Са овим вишим циљем и унутар 

зависности једног са другим, један унапређује другог - настаје колаборација. 

 

Фазе конфликта у смислу циљева и међузависности могу се кратко описати на     

сљедећи начин: 

 Потенцијални конфликт су оне ситуације гдје услови за конфликт леже у 

различитости циљева подсистема, који доводе до ривалства за недовољна 

средства и до жеље за независношћу због неусаглашености у организационој 

шеми и култури. У организацијама гдје има више подсистема и гдје је свако 

лице посебно, постоје многобројне потенцијалне могућности конфликта. 

 Настајући конфликт су оне ситуације гдје конфликт није само могућност, већ је 

почео да буде реалност. То је развојна фаза у којој је конфликт баш почео. 

Неко није и не може бити свјестан и реаговати на све потенцијалне и настајуће 

конфликте који постоје око њега. Свјесно или несвјесно, направи се извјесна 

тријажа и само неки, којима се обрати пажња, постају препознати конфликти. 

Али, сви препознати конфликти нису ''пуни емоцијама сукобљених страна''. 

 Лични (персонални) конфликти су они у којима су побуђена осјећања. 

Персонализација се обично дешава када: а) захтјев за одржавање ефикасности 

организације ствара узнемиреност и тензију, б) је врло висок притисак да се 

одржи развој, ц) је присутно потпуно интимно укључење једног лица у неким 

релацијама. 

 Епизоде конфликта означавају оне ситуације у којима се отворено спроводи акт 

конфликта. Различити видови понашања могу да означе епизоде конфликта. 

Оне могу бити, рецимо од ''подизања обрва'' без посљедица, све до њиховог 

узрока за убиство или почтак рата. Организација може да контролише физичку 

агресију и агресивност, али оне се и поред тога дешавају. 

 Посљедице - консеквенце конфликта су у ствари све оно што се дешава послије 

отвореног избијања епизоде конфликта. Посљедице конфликта могу бити врло 

тешке по појединца, групу или за читаву организацију, ако се не приступи 

његовом рјешавању адекватно и на вријеме. 

Што се раније конфликт рјешава, рецимо у почетној фази настајућег конфликта, то је 

већа могућност да се он ''угуши у клици'' и сузбију посљедице. Ако се пак, са друге 

стране, конфликт пориче и заташкава и одговарајућа ''терапија'' не пружа, серија 

епизода ће се наставити. Могуће је да тада конфликт добије у интензитету и чак добије 

насилну форму, коју је мање могуће рјешавати
1
. 
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4. ВРСТЕ КОНФЛИКТА 

 

До сада је описано више врста конфликта које се могу појавити у животу организација. 

Овдје ће укратко бити описане оне најчешће. 

Тако је, на пример, могуће извршити класификацију конфликта на сљедећи начин: 

 

1. Према извору, односно узроку конфликта 
 

Овде спадају тзв. примарни конфликти који су субјективно изазвани због: 

 лоших међуљудских односа у радној групи или организацији, 

 извјесних ''лоших/негативних'' структура личности 

 несагласности у неким значајним ситуацијама (ставови, мишљења, интереси 

итд). 

Секундарни конфликти су они који су најчешће објективно детерминисани усљед 

разних организационих, технолошких или економских проблема. 

 

2) Према њиховим актерима и нивоима 
 

Ови конфликти се могу подијелити на три врсте конфликта према актерима: 

 конфликт унутар самог себе, 

 конфликт између лица, и 

 конфликт између група; 

или пак према пет нивоа: 

 конфликт унутар самог себе, 

 конфликт између лица, 

 конфликт између лица и група, 

 конфликт између група у организацији, 

 конфликт између организација. 

Овде ће детаљније бити описани конфликти према нивоима. 

Конфликт унутар самог себе (интраперсонални) се дешава у оквиру замишљања себе 

као личности (циљева, вриједности, става, интереса, знаначја итд), односно између 

самог себе и своје улоге (кад је особа несигурна који рад треба да изврши, кад су 

захтјеви посла контрадикторни са другим захтјевима или кад особа очекује да учини 

више него што је способна). 

Конфликти између особа (интерперсонални) у самој организацији се најчешће 

појављују због личних / персоналних разлика унутар, али и између група. Често ови 

конфликти настају због различитог гледања на улогу у послу (раду ) између менаџера и 

подређених. 

Конфликт између особа и група се најчесшће дешава због начина како појединац 

рјешава притисак који се врши на њега од стране његове радне групе. Тако, на пример, 

појединац може бити кажњен од своје групе због тога што група пребацује норму или 

сам појединац не може да достигне норму. 

Конфликт између група у самој организацији је честа врста конфликта. Тако, на 

примјер, у здравственој установи могу постојати групе сестара, техничара, љекара, 
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специјалиста, администратора, које због својих различитих гледања и специфицности и 

одговорности могу да доведу до конфликта у установи. 

Конфликти измеду организација могу настати због стручно-техничких ривалстава, али 

и због економских разлога. Овакав конфликт, назван компетиција или ривалство, 

ствара се кад једна од организација развије нове технологије, постиже боље и 

ефикасније резултате и ефективније ради и користи доступне ресурсе. 

 

3. Конфликти према фазама 

 

Ови конфликти (потенцијални конфликт, конфликт у настајању и препознат конфликт) 

су већ описани у овом поглављу. 

 

4. Конфликти у односу на нивое рада и руковођења 

 

Овде спадају вертикални и хоризонтални конфликти. 

Вертикални конфликти настају између различитих нивоа рада и руковођења у 

организацији. Такви су конфликти најчешће између надређених и подређених, нижег и 

вишег нивоа менаџмента и слично. 

Хоризонтални конфликти настају између појединаца или група у оквиру истог нивоа у 

организационој хијерархији. 

 

5. Конфликти у односу на карактер конфликта 

 

Овде спадају деструктивни и конструктивни (продуктивни) конфликти који су већ 

раније описани. 

 

 

 

5. СПРЕЧАВАЊЕ КОНФЛИКТА 

 
Имајући на уму склоност ка конфликтима у здравственим организацијама,   специфи- 

чност рада у овим организацијама и сам рад са људима и њиховим животима, посебан 

значај треба дати спречавању конфликта у њима. 

У тај рад на спречавању конфликта неопходно је укључити све цланове организације, 

како индивидуалним, тако и групним - колективним приступом. Међу акције на 

спречавању конфликта, треба свакако укључити сљедеће: 

1. Дати веци значај и обратити већу пажњу хуманом дијелу система у 

организацији. 

2. Цијенити циљеве и потребе чланова организације, а не само организације. 

3. Радити на смањењу разлика међу ''класама''. 

4. Стварати климу за разумијевање и цијењење рада других. 

5. Подржати неформалне норме, заједничке акције и повјерење. 

6. Креирати што је могуће више ''културу саморегулисања'', а мање ''ауторитетом   

регулисану културу. 

7. Смањити ексцесиван вишак специјализације. 

8. ''Подијелити власт и утицај на одлучивање са нижим нивоима''. 
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9. Иновирати и експериментисати са новом праксом и процедурама у 

организацији. 

10. Започети интервенције са структурама и процесима у организацији. 

Неке од ових иновација и интервенција могу у почетку да изгледају тешко        

прихватљиве и тешко спроводљиве, али са добром информацијом и објашњењима од 

стране руководилаца могу да добију потпору скоро свих чланова организације. 

Њиховим спровођењем, узимајући у обзир развој саме организације, могуће је 

спријечити већину конфликата. 

 

 

6. ПОСТУПАК ЗА УПРАВЉАЊЕ / РЈЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА 

 
С обзиром да конфликт и цио колаборативни процес утичу на функционисање        

здравствене организације / установе, њима се у менаџменту мора дати одговарајућа 

важност. Једноставно може да се каже да се приступ колаборацији и конфликтима 

мијењао и адаптирао према развоју теорије и праксе менаџмента. 

Према томе, постоје и различите подјеле, поступци и методе управљања конфликтима. 

Један од прилаза: ''Како би здравствени руководилац могао да приступи рјешавању 

конфликта коришћен је у едукацији здравствених руководилаца југоистоцне Азије    

80-их година. Сљедеће мјере/акције би руководилац могао предузети: 

1. Обраћати посебну пажњу на лица / чланове који ''праве проблеме''. 

2. Радити на јасно артикулисаној комуникацији. 

3. Јасно дефинисати ''надређени'' циљ. 

4. Испитати природу унутар зависности. 

5. Прихватити и преузети ризик предложених промјена. 

6. Показати ауторитет и ''власт'' кад је потребно. 

7. Ограничити дјеловања ''зараћених'' страна. 

8. Радити на изградњи заједничког повјерења. 

9. Радити на заједничком прихватању сатисфакције и мотивације, и 

10. Радити на стварању емпатије према другој страни. 

Када неко прихвати прагматички приступ управљања конфликтом, онда треба       

подржати сарадњу и ривалство као процес, јер они нису узајамно искључиви. 

 

Један други приступ управљања конфликтима укључује сљедећих пет стилова 

управљања конфликтима: 

1. Избјегавање конфликта. 

2. Ауторитативно командовање. 

3. Изглађивање ситуације или прилагођавање. 

4. Изналажење компромисних рјешења, и 

5. Директно рјешавање проблема. 

Овде се посебно нагласавају три основна модела рјешавања конфликта: 

1) Сви губе; 

2) Један добија, други губи; 

3) Сви добијају . 
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 Модел 

 
 Главне карактеристике 

 
  
1. 

 
 
  
СВИ  ГУБЕ 

За ову групу је карактеристично да нико не постиже жељено и 

узроци конфликта остају неистражени, а конфликти само дјелимично 

или привремено ријешени. 

Ту прије свега спадају: избјегавање, изглађивање и компромис. 

 
 2. 

 
 ЈЕДАН  
     
 ДОБИЈА 

Карактеристичан је у случајевима када једна група остварује своје 

жеље на рачун друге групе, искључујући на тај начин остварење 

њихових жеља. Ово су чести случајеви у условима гдје постоји 

конкуренција. Потреба се остварује доминацијом, супериорношћу. 

Значи, ова метода резултира ауторитативном командом од стране 

менаџера, гдје ''ауторите'' једноставно диктира ко добија, а ко губи. 

 
 3. 
 
 
 
. 

 
 СВИ  
 
 ДОБИЈАЈУ 
 
 
 

Овај метод подразумијева директно упуштање у рјешавање проблема 

конфликтне ситуације, изналажење правих узрока и доношење 

оптималне одлуке. 

  

На први поглед, прва два модела представљају тренутно рјешавање проблема, али     

исто тако остављају могућност његовог поновног појављивања.  

 

3. Трећи приступ управљања конфликтима узима у обзир и његове позитивне стране 

у овом процесу. 

Већ је раније наглашено да конфликт, поред негативног ''ефекта'', може имати и     

позитиван утицај на рад организације и људе у њој. Због тога је у прилазу управљању 

конфликтима потребно идентификовати позитивне аспекте конфликта и ако је то 

случај, онда га треба стимулисати. 

Свакако, стимулисање мора бити ''дозирано'', тако да конфликт не смије прећи у     

негативност, односно постати конфликт који негативно утиче на рад организације. 

У извјесним случајевима потребно је само смањити интезитет конфликта, да би га     

држали под контролом. 

Уколико ипак конфликт добије у свом интезитету, треба га што брже и ефикасније   

рјешавати, да не би својим дејством нарушио и дестабилизовао рад организације. 

Ради сто бољег разумијевања могућности и начина управљања конфликтима, укратко 

ће бити описани најважнији методи управљања конфликта. 

 

1) Стимулација конфликта 

У извјесним случајевима, кад конфликт може да буде користан, менаџер може да 

стимулише конфликт, али да га у исто вријеме држи под контролом. Примјери оваквих 

конфликта су они кад се свјесно дозвољавају расправе у вези конфликта, као на 

примјер конфликти при доношењу одлука. Овакве расправе у принципу треба да се 

завршавају одлукама. Ови стимулациони методи најчешће укључују: 

- Доводење људи са стране који својим искуством, вриједностима и стилом могу 

да ''продрмају'' стагнацију у организацији. 

- Снабдијевање информацијама: људи или групе који су снабдијевени новим 

знањем, улазе у расправе компетентније. Примјер је давање пацијентима 
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брошуре о њиховој болести, што омогућава да компетентније ''расправљају'' са 

својим љекарем. 

- Реструктуирање организације како би послије једног периода неизвјесности 

дошло до побољшаних метода рада. 

- Помоћи ривалству дајући бонусе, награде за бољи и успјешнији рад. Ово може          

довести до здраве компетиције и продуктивног конфликта између група и 

побољшати рад организације. 

- Избор одговарајуцих менаџера умјесто ауторитативног менаџера, који не 

дозвољава супротна мишљења и често групу чини пасивном, довести новог. 

Активни менаџер, насупрот пасивном, може своју групу да извуче из летаргије 

и учини је продуктивном. Избор правог менаџера једне групе може да помогне 

развоју корисног конфликта, тамо гдје он не постоји. 

 

2.  Смањење конфликта 

 

Примјена методе смањења конфликта је чешћа од методе стимулације конфликта, јер 

смањује антагонизам проузрокован конфликтом, односно ''хлади вреле главе''. Овај   

метод се чешће примјењује кад је конфликт добио на свом интензитету и постаје 

деструктиван и доводи до дисхармоније у организацији. 

 

2. Рјешавање конфликта 

 

Кад је конфликт дошао у фазу да свако његово одлагање може произвести озбиљне 

посљедице по организацију, примјењује се метод рјешавања конфликта. У том случају 

се мора радити директно са конфликтним лицима, групама итд. 

Поред методе промјене структуре организације, којим се одвајају групе у конфликту, 

такође се примјењују сљедећа три конфликтна метода: 

 

 

1) Ауторитет/власт и обустава/савлађивање 

 

Ови методи имају двије заједничке карактеристике 

1.  они га савладавају, али не и рјешавају, 

2. они стварају ситуацију побиједи-изгуби у којој је онај који губи приморан да       

прихвати став вишег ауторитета и веће силе. 

 

Оба ова метода спроводе се на сљедеће начине: 

а) Сила/снага/власт рјешава проблеме ''задњим закључком'' који не трпи другачија 

рјешавања. Овај начин моментално рјешава проблем, али прихватање ''наредбе'' од 

стране подређених најчешће не рјешава конфликт. 

б) Изгладити/смирити је такозвани дипломатски начин рјешавања конфликта, гдје 

менаџер смањује величину и важност разлика између група / ставова и покушава да 

ријеши проблем логичном и прихватљивом солуцијом за обе стране. 

ц) Избјегавање је начин кад менаџер на захтјев једне од ''завађених" страна избјегава да 

заузме свој став. У овом случају нико није задовољан. Други начин избјегавања је став 

да одговарајућа акција не може да се предложи, ''док се не добију одговарајуће 

информације''. 
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д) Правило већине је начин којим се покушава да разријеши групни конфликт 

гласањем, чији се резултат прихвата ако обе стране мисле да је оно било ''фер''. 

Уколико ''јача'' страна надгласа ''слабију'', она се најчесће осјећа фрустрираном. 

 

 

2. Компромис 

 

Менаџери покушавају да путем компромиса ријеше конфликт убјеђујући обе        

''завађене'' стране да жртвују нешто, да би заузврат добиле нешто друго. Оваква 

рјешења обично не остављају групе фрустрираним или и даље ''непријатељским'', већ 

рјешењем, односно прихватањем става, које помаже обема гмпама да живе са тим. 

Најчешће форме које се употребљавају при компромису су: 

а)  одвајање ''завадених'' страна, рјешавање шансом (бацање новчића), 

б)  рјешавања на бази правила у организацији, и 

ц)  митом, кад једна група прихвата солуцију за узрат да добије нешто. 

 

 

3. Заједничко рјешавање проблема 

 

Заједничко рјешавање проблема је метод за рјешавање интергрупних конфликата. 

Овим методом се интергрупни конфликт претвара у ситуацију заједничког рјешавања 

проблема, гдје обе групе које су у конфликту покушавају да ријеше проблем који се 

појавио између њих. 

Постоје три врсте заједничког рјешавања проблема: консензус, конфронтација и    

употреба надређених (виших) циљева. 

1. Консензусом се обе групе у конфликту састају да заједнички нађу најбоље солуције 

за њихове проблеме. Групни консензус не треба да доведе до побједе једне стране, већ 

да нађе ефективнију солуцију од оне коју појединац може да понуди. 

2. Конфронтацијом обе ''супротне'' стране износе своје погледе директно једна другој. 

Разлози конфликта се испитују и траже методе за њихово рјешавање. Рјешење је    

могуће наћи ако постоје вјешти лидери и жеља за прихватањем рјешења са обе стране. 

3.Стварање надређених (виших) циљева може да ријеши конфликт уколико се 

прихвате виши циљеви за обе групе и на њима граде нижи нивои циљева сваке групе. 

Употреба појединих метода зависи од ситуације која је довела до конфликта и     

очекиваности успјеха сваке од њих. Оно што је из искуства познато и значајно знати је 

да: 

1. Конфликт између група води ка већој кохезији унутар група, и 

2. Прихватање заједничких виших циљева група у конфликту води ка већој 

кохезији између група, 
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8. 

КОЛАБОРАЦИЈА, САРАДЊА И 

ТИМСКИ РАД 
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Развојем друштва и друштвено-економских односа осјећа се све већа потреба за 

тимским радом на рјешавању разноврсних проблема у готово свим областима људске 

дјелатности. 

Ова тежња ка групном раду нарочито је изражена у развијеним дијеловима свијета, гдје 

се под утицајем демократизације и децентрализације многе активности, али и одлуке, 

преносе са виших на ниже дијелове система и са једне особе на више особа, односно 

чланова групе. 

Колаборација, односно сарадња и тимски рад представљају предуслов за развој и 

успјешан рад једне хумане организације. Већ је раније речено да вјероватно нема 

организације гдје постоји само добра сарадња, без појаве конфликта у току процеса 

рада. 

Циљ сарадње у свим организацијама, а посебно у здравственим, је да се конфликти 

рјешавају што прије и што адекватније, унапређују међуљудски односи и развија 

тимски рад. На тај начин је могуће ефикасније и ефективније радити и остварити 

задатке и циљеве огранизације. 

 

 

1.  ЗНАЧАЈ КОЛАБОРАЦИЈЕ ЗА УСПЈЕШАН  

     РАД И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Сарадња, посебно интерперсонална сарадња, развијање добрих међуљудских односа и 

тимски рад су неопходни за развој здравствене организације, испуњење њених задатака 

и постизање циљева. 

 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЈА / УСТАНОВА 

 

Под организацијом се подразумијева појам који има два значења. Прво значење 

означава једну институцију или функционалну групу, као на примјер: болницу, државну 

институцију, фудбалски клуб. Друго значење се односи на процес организације - начин 

на који је посао уређен и дистрибуиран међу члановима организације, тако да циљеви 

организације могу да буду постигнути. 

Организација је организацијски процес који укључује сљедеће фазе: 

 описивање (детаљно) посла који треба урадити, 

 подјелу посла и активности, 

 координацију посла, и 

 мониторинг и повећање ефективности организације. 

У принципу, организације се могу поделити на профитне и непрофитне. 

Профитне организације или привредна друштва су оне организације чији је главни 

циљ да на бази производа, услуга и промета, путем мјера ефикасности, остварују 

профит за организацију. 

Непрофитне организације или установе су оне организације чији главни циљ није 

изражен само у економском смислу, већ у доприносу за испуњење оних намјера и 

циљева за које су основане. 

Непрофитне организације или установе представљају стабилан систем и имају сљедеће 
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главне карактеристике: 

 раде на буџету, донацијама, доприносима и слично, 

 оснивач обично одређује средства за њихов рад, односно испуњење 

постављених циљева, 

 у њима постоји доминација професионалног кадра, 

 основна дјелатност се најчешће не наплаћује, мада се неке друге активности мо-

гу наплатити, 

 постоји тенденција ка услужној делатности, 

 постоји тенденција да буду и политичке организације, 

 постоје могућности различитих начина руковођења и управљања, нарочито са 

топ менаџмент нивоа, 

 могу имати велику моћ у читавом друштвеном систему. 

У ове установе спадају: универзитети, школе, здравствене установе, судови, полиција, 

војска итд. 

Здравствена установа има неке посебне карактеристике које је чине специфичном. 

Међу тим карактеристикама су да: у њој раде људи - специјализовани кадрови, да раде 

за људе да остану што је могуће дуже здрави, да раде са болесним људима да би што 

прије били излијечени и да раде заједно са другим секторима и заједницама ради свог 

крајњег циља - побољшања и унапређења здравственог стања становништва. 

Сврха постојања и менаџмента/управљања здравствене организације/установе је њен 

утицај на унапређење здравственог стања становништва. Сврха постојања и достизање 

њеног циља могу се остварити путем двије њене мисије: 

1. остварење спољне мисије, 

2. остварење њене унутрашње мисије. 

 

1) Остваривање спољне мисије здравствене установе 

Остваривање спољне мисије здравствене установе може се постићи: 

1. Дефинисањем мјеста и улоге здравствене установе у систему здравствене 

заштите. 

2. Дефинисањем мјеста и улоге здравствене установе у односу на циљеве и мјере 

здравствене политиике. 

3. Усклађивањем плана рада са захтијевима спољне мисије. 

4. Структуирањем здравствене установе према захтјевима спољне мисије. 

5. Одговарајућим интегрисањем њених дијелова ради остваривања спољне мисије.  

6. Мотивацијом њених чланова ради остваривања спољне мисије. 

7. Одговарајућом контролом оног дијела плана рада који се односи на 

остваривање њене спољне мисије. 

8. Ангажовањем потребних средстава и бриге за њихово рационално трошење 

ради остваривања њене спољне мисије. 
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2. Остваривање унутрашње мисије здравствене установе 

Остваривање унутрашње мисије здравствене установе може се постићи: 

1. Припремањем плана рада који ће најрационалније користити постојеће ресурсе 

установе ради постизања њених циљева. 

2. Што ефикаснијим извршењем планираних активности. 

3. Одговарајућом контролом испуњења постављених задатака и активности. 

4. Оптимизацијом организационе структуре здравствене установе како би се што 

лакше постигли дугорочни задаци. 

5. Делегирањем ауторитетима и одговомостима појединим организационим 

јединицама здравствене установе и обезбјеђивањем потребних услова за њихову 

реализацију. 

6. Стварањем позитивне радне климе и одговарајуће мотивације радника за што 

успјешнији рад здравствене установе. 

7. Обезбеђењем неопходних фмансијских средстава за реализацију постављених 

задатака. 

8. Бригом за рационално трошење доступних средстава за реализацију задатака 

здравствене установе. 

 

3. Управљање / руковођење здравственом установом 

Успјешно управљање/руковођење здравственом установом, као и било којим системом, 

треба да се заснива на сазнањима и увјерењима како тај систем функционише да би се 

што рационалније и ефективније добило оно што је сврха њеног постојања. 

За успјешан менаџмент здравствене установе потребно је познавати: 

 Циљеве и мјере здравствене политике 

 Законске и друге прописе 

 Одговарајуће технике и методе (планирања, праћења, контроле квалитета итд), 

као и имати одговарајућу професионалну способност. 

Одговарајућа професионална способност подразумијева: 

 Разумијевање суштине проблема који треба рјешавати, 

 Разумијевање и предлагање оних активности којима ће се на најефективнији 

начин реализовати постављени циљеви, 

 Проналажење оних рјешења која позитивно утичу на развој организације, 

 Умијеће примјене тих рјешења, 

 Умијеће савладавања препрека, и 

 Склоност ка слушању и учењу. 

 

Једна од сталних обавеза менаџмента организације је да прати промјене у 

организацији и њеном развоју. 

Упознавање рада, функционисања и доприноса једне организације у реализацији њене 

унутрашње и спољашње мисије је најважнији корак у покушају промјена организације.  
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1.2. РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Развој је једна неминовност - дугорочни, далекосежни, сложени процес, чији је циљ 

боље функционисање цијелог система, радних организација / установа и људи који 

раде у њима, ради постизања циљева и задовољства њених чланова. 

Мада развој система и организације често обухвата структуралне и технолошке про- 

мјене, његов главни циљ је да доведе до промјена код људи, односно у природи и 

квалитету њихових радних односа. 

Према томе, успјех развоја организације мора бити усмјерен ка појединцима, групама, 

али и организацији у цјелини. Имајући на уму да је развој једне организације врло 

важан како за саму организацију тако и за читав систем, по мишљењу многих не смије 

се препустити лаицима или некомпетентним лицима или групама. 

У том смислу, да би развој био што систематичнији, али и континуиран, неопходно је 

израдити програм развоја организације. Да би овај програм био што успјешнији и 

довео до тражених и задовољавајућих промјена, мора да испуњава сљедеће услове: 

 Да га прихвате сви менаџментски нивои у организацији, 

 Респектовати мишљење спољних експерата, 

 Укључити топ менаџмент организације, 

 Да га прихвате лидери различитих група, и 

 Успјех у првим фазама представља предуслов за наставак примјене програма. 

Под развојем једне организације подразумева се један организован дуготрајан напор од 

стране високог /вишег нивоа менаџмента да се побољша процес рада и рјешавање 

проблема у организацији и процеса промјена, нарочито путем ефективније и 

колаборативне дијагнозе и менаџмента културе организације. Ово се може спровести 

посебно наглашавајући и спроводећи: формални тимски рад, повремени тим и 

међугрупну културу. За спровођење је потребно употребити теорију и технологију 

примијењене науке понашања, укључујући акциона истраживања. 

Ради што јаснијег схватања развоја организације, потребно је дефинисати све оне 

факторе који утичу на развој од кога зависи. 

 

1.3. ПРОМЈЕНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

 

У зависности од ситуације у окружењу организације, али и унутар ње саме, постоји 

потреба за промјенама. 

Тако на пример, под фактором промјена подразумева се: 

1. Фактор из спољног окружења који је у вези са способношћу организације да 

задовољи /оствари спољну мисију здравствене установе, то јест постизањем оних 

циљева који доводе до задовољења захтијева и потреба становништва за здравственом 

заштитом. 

 

2. Фактор из интерног окружења је у вези испуњења њене унутрашње мисије, односно 

њеног унутрашњег развоја. За здравствене установе то је постизање оптимизације њене 

организационе структуре, стварање одговарајуће кохезије између јединица установе и 

задовољење потреба својих радника. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 86 

 

Треба нагласити да су промјене на боље неминовне, али често доводе до 

непријатних и ''болни'х'' ситуација, нарочито ако захтијевају радикално 

преструктуирање. 

Методе које се могу користити у процесу промјена су: 

 процес рјешавања проблема се примјењује у организацији када се ради о 

ризицима и могућностима дјеловања у свом окружењу; у овом случају менаџер 

може сам да рјешава проблеме или пак да ради на њиховом рјешавању заједно 

са својим сарадницима; 

 процес обнове организације у коме долази до промјена метода и стила рада             

менаџера у датим условима, односно прилагођавања према захтијевима за       

промјеном; 

 колаборативни менаџмент је ,,нови“ начин управљања (путем партиципације              

подређених), када менаџери одустају од хијерархијског ауторитета, допуштају         

,,подјелу“ моћи, односно већу улогу подређених у процесу одлучивања; 

 култура, односно културни амбијент може да игра значајну улогу у процесу 

промјена са свим својим нормама, вриједностима, ставовима, интеракцијама, 

осјећањима и другим аспектима живота у организацији; 

 акционо истраживање се односи на начин како одговорни за развој 

организације реагује на сазнања о организацијским потребама за побољшање 

рада и како је организацији могуће помоћи да се спроведу ова побољшања. 

Акционо истраживање најчешће укључује: 

1. Прелиминарну дијагнозу од стране одговорних за промјене, 

2. Прикупљање података да поткрепи или оспори дијагнозу, 

3. Фидбек података ка члановима организације, 

4. Истраживање података од чланова организације, 

5. Планирање одговарајуће акције, 

6. Предузимање одговарајуће акције. 

Главни задатак менаџмента и менаџера у једној организацији представља утицај на 

факторе који делују на развој организације, односно покушај да се изврше све оне про-

мјене које ће довести до побољшања рада организације. 

У ситуацијама у којима се одвија промјена, постоје појединци, групе и организације 

које имају водећу улогу у промјенама. То су такозвани катализатори промјена или 

„агенти промјена’’ Поред њих, у промјенама учествују и други појединци, групе и 

организације, који су више пасивни и често се називају метама промјена или „клијенти 

промјене.’’ 

,,Агентима“ , и свим оним снагама које су за промјене, на располагању стоје 

многобројне технике и интервенције, али се све оне не могу користити за сваки 

програм промјена. 

Технике које стоје на располагању могу се користити за побољшање: 

 ефикасности појединца, 

 пословних односа између два и више појединаца, 

 функционисања група, 
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 односа међу групама или 

 ефикасности цијеле организације. 

Постоје различити методолошки приступи промјенама у организацији (ради 

побољшања њеног рада) које зависе од постављених циљева.  

Савремена теорија која се бави промјенама указује на сљедеће приступе: 

1. Организациони развој је у ствари поправка и/или усавршавање организације у             

континуитету. 

2. Организациона трансформација представља дисконтиране, али често 

радикалне промјене организације. 

3. Реорганизација је најчешћи и уобичајен приступ промјена организација. 

4. Реинжењеринг - нова концепција која укључује фундаментално преиспитивање 

и радикалне промјене са редизајнирањем процеса и укидањем хијерархије по 

функцијама. 

Савремене теорије указују на два различита приступа организационим променама: 

Први - менаџерски приступ промјенама на бази једног од горњих четири 

приступа/начина, и 

Дргги - процедурални приступ промјенама на бази стандарда. 

Промјене у структури организације се најчешће спроводе организацијом њеног 

унутрашњег система израдом новог плана и нацрта организације и модификацијом 

самог рада. 

Промјене у технологији (нова опрераа, истраживања итд) најчешће доводе до промјена 

у радним операцијама. 

Промјена у људима посебну пажњу обраћа на промјене у вјештинама и ставовима 

људи, путем усавршавања и променом њихових очекивања и перцепцијама. 

Отпор промјени - Највећа сметња увођењу промјена је отпор промјенама. Отпор 

промјени је скоро неминовност у процесима промјена. Тај отпор може бити: 

отворен/затворен, формалан/неформалан, видљив/невидљив, потенцијалан/исказан, 

са/без разлога итд. 

Многи аутори су се бавили проблемом промјена и отпорима промјенама и израдом 

модела. Један од најпознатијих модела је тзв. ‘’модел седам-С’’), по коме постоји 

седам кључних фактора који се морају узети у обзир да би стратегија промјене била 

успјешна, али који могу негативно да утичу на успјешно уводење промјена у 

организацији. То су: 

1. структура, 

2. стратегија, 

3. систем, 

4. супериорни циљеви, 

5. способност, 

6. службеници, и 

7. стил. 

Сваки од горе побројаних фактора има подједнаку вриједност, али у једном процесу 

промјена најчешће постоји сплет околности које диктирају који ће од ових фактора 
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бити „центар’’ за увођење специфичне стратегије. 

Сматра се да се, уколико се занемари било који од кључних фактора, сви напори на 

увођењу промјена могу успорити и отежати, или чак осујетити цјелокупан процес 

промјена. 

Извори отпора промјени - Постоје три општа извора отпора промјени: 

1. Неизвјесност о узроцима ефекта промјене. Чланови организације могу дати 

отпор промјени зато што су забринути како ће њихови рад и живот бити 

промијењени предложеним промјенама. Чак и ако су незадовољм сопственим 

садашњим радом, забринути су да ће ствари бити горе када се предложена 

промјена оствари. Када је промјена покренута од неког другог, они могу да се 

осјећају манипулисаним и да се питају која је ,,стварна“ намјера иза 

предложених промјена. 

2. Немање жеље да се одустане од постојећих користи. Мада одговарајућа промје-

на треба да користи организацији као цјелини, за неке појединце цијена 

промјене је у смислу изгубљене силе (моћи), престижа, плате, квалитета посла 

или друге користи. 

3. Свијест о слабости у предложеној промјени. Чланови организације могу имати 

отпор промјени зато што су они свјесни потенцијалних проблема који су 

предвиђени од стране онога који иницира промјену. Различита процјена 

ситуације представља једну врсту жељеног конфликта кога менаџери треба да 

препознају и употребе, како би њихове предложене промјене биле више 

ефективне. 

Отклањање и савладавање отпора промјени - Отпор приједлога промјени је 

сигнал менаџерима да или нешто није у реду са приједлогом или да су направљене 

грешке у њиховој презентацији. Менаџери, дакле, морају утврдити стварне узроке 

отпору и онда остати довољно флексибилни да их преброде на одговарајући начин. 

Постоји више начина да се преброди отпор промјени. Увијек се може употријебити 

више од једне технике у било којој ситуацији, јер свака од метода има своје предности, 

али и слабости: 

1. Едукација и комуникација. Овај метод се базира на објашњењу потребе и логике 

промјене за појединце, групу и организацију. 

2. Партиципација и укључивање. Овај метод настоји да укључи појединце у 

обликовање промјена. 

3. Помоћ и подршка. Овај метод нуди разне ,,подобности“ за програме            

преквалификација, одморе, емотивну подршку и разумијевање за људе спремне 

на промјене. 

4. Преговарање и споразум. Овај метод се базира на преговарању са 

потенцијалним даваоцима отпора и завршава се са потписивањем споразума. 

5. Манипулација и кооптирање. Овај метод се базира на давању кључне улоге             

одређеним појединцима у приједлогу и примјени промјене. 

6. Експлицитно или имплицитно приморавање (принуда). Овај метод се базира на 

аутоматском отпуштању или пребацивању на друге послове појединаца који се 
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противе промјени. 

Да ли ће доћи до пуне реализације програма промјена, дјелимичне или чак до статус 

qуо-а, зависи од ситуације и момента у којем се предлаже промјена. 

 

 

2. ВРСТЕ АКТИВНОСТИ И ТЕХНИКЕ  

    ЗА РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦ1ЈЕ 

Лицима одговорним за рад и развој организације стоје на располагању многи прилази и 

технике. Када ће и које од њих бити примијењене (не морају све) за неопходне 

промјене зависи од постојеће ситуације, проблема који су идентификовани и жеље да 

се дође до неопходних промјена. 

1. Техника према циљаним групама 

Доста чест начин класификације ових техника је према циљаним групама. Тако се, на 

примјер, разне технике могу примијенити за побољшање ефективности: 

1. Индивидуа. Ова техника се најчешће спроводи путем обуке појединаца у мањим 

групама ради побољшања њихових вјештина у вези интерперсоналних односа, 

боље сарадње, веће толерантности итд. 

2. Мање групе (2-3 особе). Ова обука (анализа трансакције) се концентрише на 

стилове и садржај комуникације између људи, да би се смањиле ,,деструктивне“ 

комуникације и слале ,,чисте“ и јасне поруке. 

3. Тимови и групе. У процесу комуникације се покушава да чланови тима или гру-

па боље разумију динамику њихових радних релација у групи или тиму и да 

развију вјештине рјешавања проблема. 

4. Интергрупна релација. Најчешће се спроводи путем састанака конфронтације, 

гдје се процјењује „здравље организације“ и припремају планови акције за 

побољшање стања. (Ови састанци се најчешће организују послије већих 

организационих промјена и увођења нове технологије.) 

5. Цијела организација. За ову сврху употребљава се техника фидбек 

истраживања која служи за побољшање укупних активности организације, а 

налази истраживања се шаљу члановима организације. Поред овога, 

употребљава се и техника мреже гдје се идентификују разне комбинације на 

мрежној основи у вези бриге за људе и бриге за продукцију, ради одређивања 

стила менаџмента. 

 

2. Техника истраживања, стварања група и менаџерске мреже 

Поред горе описаних класификација техника према циљаним групама, могуће је 

извршити подјелу техника за развој организације на: фидбек истраживања, 

стварање/изградњу тима и менаџерску мрежу, које су већ дјелимично описане. 

1. Фидбек (повратно) истраживање је врста истраживања гдје се подаци о неком             

предмету/проблему скупљају/добијају путем упитника. На овај начин се 

добијени резултати враћају менаџерима и њиховим подређенима како би их 
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употребили као базу за промјене. 

2. Стварање/изградња тима. Једна од техника развоја организације је стварање и 

изградња тимова или радних група, који уколико добро раде могу да побољшају   

ефективност организације. 

3. Менаџерска мрежа. Ова техника, омогућава идентификовање стилова 

менаџмента и менаџера који су заинтересовани или за продукцију или за људе 

(сатисфакцију) или за обоје, што је вјероватно и најефективнији стил. 

Овакав један програм развоја има шест фаза: 

1. Кључни, главни менаџери уче о мрежи концепта, процењују њихове менаџерске 

стилове и раде на побољшању ових вјештина кроз тимски развој, групно 

рјешавање проблема и комуникације. 

2. Обучени менаџери доносе нова сазнања ситуације на раду. Нагласак се ставља на 

побољшање обе релације: менаџер - подређени и тимске ефективности. 

3. Ова фаза усредсређена је на односе између рада група у организацији, у циљу 

побољшања координације и кооперације, олакшавања тензије и рјешавања           

заједничког проблема. 

4. Врхунски менаџери заједно креирају идеалан модел једне организације и 

постављају циљеве које треба тестирати и евалуирати. 

5. Чланови организације праве идеалан реалан модел организације који, уз 

одговарајућу сарадњу и напоре свих чланова организације, може да достигне 

циљеве. 

6. Резултати добијени из свих фаза се на крају евалуирају да би се утврдило које је            

области организације потребно побољшати; напори се усмјеравају ка 

стабилизирању позитивних промјена, али и идентификацији нових 

области/прилика за организацију у будућности. 

 

3) Техника унапређења колаборације 

 

Неки аутори су истраживали унапређење колаборације и њен утицај на развој и рад ор-

ганизације. 

Тако на пример, сљедећи предуслови неопходни за развој колаборације и кооперације: 

 ,,опажање“ заједничке силе/снаге, 

 повјерење, 

 виши или дијељиви циљеви, 

 заједничко преузимање ризика. 

Највјероватније је да ће ниво колаборације бити одређен од нивоа сваког од ова четири 

елемента (фактора) и њиховог удјела/равнотеже. 
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3. ГРУПЕ - ГРУПНИ РАД 
 

Познато је да људи живе и раде у групама. 

Под групом се подразумијева скуп двоје или више људи у социјалној интеракцији са 

стабилном структуром, чији чланови имају истоврстан циљ и који себе виде као групу. 

У односу на успјешност и функционисање, групе се могу подијелити на успјешне и 

неуспјешне. 

Успјешне групе се, између осталог, разликују од неуспјешних по сљедећим 

карактеристикама: 

 њени чланови имају исте или приближно исте личне циљеве, 

 сви чланови групе заједно имају јасан заједнички циљ, 

 најчешће се међусобно једни другима свиђају као људи/личности, 

 имају сличан однос према задацима и одлукама, 

 најчешће су спремни да се прилагоде новонасталој ситуацији, 

 своје личне циљеве радо подвргавају или усклађују са заједничким групним 

циљевима, 

 обично су једни према другима отворени и искрени, и 

 спремни су да прихвате медусобне критике. 

Кохезија (или солидарност) групе је показатељ добре колаборације њених чланова, 

утицаја групе на чланове и успјеха саме групе. Уколико је степен кохезије већи, већи је 

и степен утицаја групе на чланове. 

Чланови групе осјећају групу као ,,своју“, привржени су групи и нису склони да 

угрожавају њене норме, успјех и опстанак. Може, такође, да се каже да је кохезија 

један  самоподстичући процес који доводи до самозадовољства чланова, пријатности у 

раду,  појачању напора (ако је и кад је потребно) и ефективности групе. 

 

Поред одговарајуће кохезије, на ефективност групе утичу фактори, као на примјер: 

1. Међузависност послова, која представља степен интеракције између чланова 

групе, 

2. Потенцијал групе, односно колективно вјеровање да група може да ефективно 

ради, и 

3. Међузависност резултата, која представља степен у коме резултати рада групе 

зависе од свих њених чланова. 

Али, поред добре комуникације и кохезивности у групи (тзв. добро адаптибилна 

реакција) може доћи и до лоше комуникације и тензија између чланова групе (тзв. 

лоша адаптивна реакција), које чине групу неефективном. Ове лоше адаптилне 

реакције се могу испољити у разним видовима, као што су: 

 агресивност, 

 повлачење, 

 потискивање, 

 пројекција итд. 
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Познавање свих ових „одбрамбених механизама“, односно лоше адаптивних реакција 

од стране лидера групе - менаџера омогућава му да успјешније и ефективније води 

групу. 

Стварањем кохезионих радних група у организацији руководиоцу се  омогућава да 

лакше и успјешније раководи, јер се комуникација (умјесто са великим бројем 

појединаца) своди на комуникацију са мањим бројем група. Поред овога, људи су више 

мотивисани већ и самим тим што припадају групи. 

Групе се у организацијама, установама могу подијелити на двије врсте: формалне 

(сталне или привремене групе) и неформалне групе. Поред ових група постоје и друге 

врсте група, као на примјер референтне групе. 

 

3.1. ФОРМАЛНЕ ГРУПЕ 

 

Формалне групе су оне грапе које су најчешће организоване (створене) од менаџера да 

би се спровели специфични задаци који би помогли организацији да се постигну њени 

циљеви. 

Најчешћа група у организацији је такозвана командна група, која укључује једног 

менаџера и његове или њене подређене. 

Формална структура организације најчешће се састоји од неколико командних група 

које се могу преклапати. 

Командним групама најчешће припадају менаџери са својим непосредним 

сарадницима, али истовремено могу да припадају командним групама њихових 

сарадника менаџера и њихових менаџера вишег нивоа.. 

Формалне групе могу бити сталне и привремене. 

Сталне формалне групе су најчешће организоване у облику командних група и 

сталних комитета, који се формирају да се спроведу специфичне организационе 

активности. 

Привремене формалне групе укључују: удраме групе и групе пројекта које се 

организују да би радиле на појединим проблемима. Оне се најчешће распуштају кад је 

проблем ријешен. 

 

3.2. НЕФОРМАЛНЕ ГРУПЕ 

Неформалне групе се појављују кад год људи раде заједно (пријатељске групе) и када 

су међусобно повезани заједничким интересима (интересне групе). Оне се најчешће 

стварају без директиве и знања руководства. Такве неформалне групе могу чак да се 

развију и у оквиру формалне организацијске структуре. Чланови неформалне групе 

често желе да потчине неку од њихових индивидуалних потреба онима у групи као 

цјелини. За узврат, група их помаже и штити их. 

Неформалне групе могу да унаприједе интересе организације/установе, али такође 

могу да се супротставе организацијским циљевима када их они сматрају штетним по 

групу. 

Неформалне групе могу имати своје предности, али и извјесне тешкоће, односно 

сметње у свом раду. 
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Сљедеће функције могу се сматрати као предности неформалних група: 

 прво - одржавају и јачају норме (очекивана понашања) и вриједности које су 

заједничке за њене чланове, 

 друго - члановима групе пружају извјесно задовољство, конфор, статус и 

сигурност, 

 треће - помажу својим члановима да комуницирају, и 

 четврто - корисне су за рјешавање неких проблема. 

Поред претходно поменуте четири функције, неформалне групе могу имати и функцију 

референтне групе - „са којом се идентификујемо и поредимо (значи имају референтну 

моћ)“. Тако на примјер, менаџер на нижем нивоу (на примјер, љекар опште праксе) 

може имати референтну групу на вишем нивоу (специјалисти у болници). 

Међу тешкоћама - сметњама у неформалним групама најчешће су: 

 конфликт, 

 оговарања, и 

 отпор ка промјени. 

 

 

3.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРУПА У ОРГАНИЗАЦИЈИ / УСТАНОВИ 

Имајући на уму предности рада у групама и ефикасније руковођење у 

организацији/установи, менаџери су заинтересовани за развој и функционисање група 

у организацији. 

Менаџери који раде са групама морају: 

1. да утврде када и како групе могу бити употребљене најефикасније да би се 

постигли циљеви организације, 

2. да руководе групама, и 

3. да савладају тешкоће које могу произаћи у раду са групама. 

Да би менаџери успјешно радили са групама, морају бити свјесни неких специјалних 

карактеристика група које могу помоћи, односно унаприједити или спријечити њихов 

ефикасан рад. 

Групе воде лидери. Формалан лидер групе је постављен или изабран да води групу док 

се неформални лидери појављују, односно стварају постепено интеракцијом чланова 

групе. Најчешће неформални лидер постаје онај који је више активан од драгих, који 

нуди више бољих рјешења него други или даје смјернице групној активности. Чак се и 

у формалним групама појављују појединци који се често развију и постају ривали 

формално изабраних лидера. Они тиме најчешће слабе формално лидерство чланова 

групе. 

Формалне и неформалне вође (лидери) играју двије базичне улоге. 

У улози из испуњења задатка лидери усмјеравају групу према спровођењу активности 

које треба да се ураде, односно заврше. 

У изградњи групе и у улози одржавања групе лидер је заинтересован за испуњење 

групних социјалних потреба, као и потреба чланова групе. 
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Идеално, групни лидер може играти обе улоге и тиме значајно допринијети 

ефикасности рада групе. У пракси се дешава да један лидер нема могућности да 

изврши обе улоге једнако добро. У таквом случају, нека друго лице може да преузме 

једну занемарену улогу (често улогу одржавања). 

 

 

3.4. РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ГРУПИ 

 

Свака група ради и доприноси реализацији задатака и рјешавању проблема.                                 

Испуњење/реализација задатака и рјешавање проблема умногоме зависе од вјештине 

чланова групе и лидера. 

Из искуства је познато да се комплексни проблеми лакше рјешавају у групи, јер је гру-

па најчешће супериорнија од појединца. 

Једноставни проглеми најчешће не захтијевају групно ангажовање, јер учинак поје-

динца може да буде исти као и учинак групе. 

Рјешавање проблема у групи има својих предности, али такође и недостатака. 

1) Предности рјешавања проблема у групи 

Студирање процеса рјешавања проблема у групи показује да оно (рјешавање) има 

четири главне предности: 

1. веће знање и адекватне информације у односу на чланове појединачно, 

2. већи број прилаза рјешавању проблема, 

3. лакше прихватање солуција, и 

4. боље разумевање при доношењу одлука. 

2) Недостаци рјешавања проблема у групи 

Разне студије рјешавања проблема у групама указале су на четири главна недостатка: 

1. групно доношење одлука је често споро, 

2. индивидуална доминација (лидера) може да доведе до прихватања његовог 

става некритично, 

3. конфликти алтернативних солуција и жеља појединих чланова групе да побједе, 

4. ангажовање појединих чланова групе у ранијем периоду (прије групног рада). 

 

 

4. ТИМ И ТИМСКИ РАД - ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Хармоничан тим, односно тимски рад и/или рад у радној групи је један од битних 

предуслова за ефективно функционисање организације, па је логично што је он у жижи 

интересовања менаџмента. 

 

 

4.1. ТИМ ИЛИ РАДНА ГРУПА 

 

Тим или радна група представља фундаменталну јединицу организације чији чланови 

посједују комплементаре вјештине и окупљени су око заједничког задатка или 
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остваривања циљева за које дијеле заједничку одговорност. Тим најчешће ради на 

остваривању једног задатка организације и доприноси побољшању ефективности 

организације и постизању њених циљева. Постоје двије врсте тимова или радних 

група: 

1. Постојећи или сталан тим се састоји од менаџера и његових подређених 

(чланови тима) и многи га називају породична група (сталан хируршки тим, тим 

љекара опште праксе итд). 

2. Нова група или често названа специјална група која се формира после рестру- 

ктуирања организације или кад треба ријешити неки спрецифични проблем 

(новоформирана група за израду неког елабората или група за реализацију неког 

пројекта). 

Да би била успјешна, група мора да ради тимски, односно да се придржава извјесних 

правила тимског рада. 

 

 

4.2. ТИМСКИ РАД 

 

Тимски рад представља врсту групног рада у коме чланови групе имају своја 

задужења, дјелокруг рада и одговомости, усаглашено раде са другим члановима групе 

и доприносе остваривању постављених задатака. 

Разумљиво је да ниједна особа у тиму не може бити потпуно одговома за резултат, јер 

су сви напори тимски напор, постоји и тимска одговорност, а и сви резултати су 

тимски резултати. 

 

4.3. СТВАРАЊЕ / РАЗВОЈ ТИМА 

Ради побољшања рада и ефективности организације потребно је радити на стварању и  

развоју тимова. У ствари, стварање/развој тима представља један процес, али и метод 

који побољшава ефективност организације на нивоу тима. 

Групе у свом развоју пролазе кроз пет фаза: 

1. Формирање: група се формира и учи о прихватљивом понашању за групу. 

2. Побуна: у току упознавања може доћи до супротстављања формирању 

страктуре грапе и чак расформирања грапе. 

3. Нормирање: конфликти се рјешавају и ствара се јединство грапе на заједничким 

циљевима, нормама итд. 

4. Учинак: група функционише као једна јединица - цјелина и оствараје 

повјерене/договорене задатке. 

5. Распуштање: за привремено формиране групе, група завршава повјерене задатке 

И долази до расформирања грапе. 

Стварање/развој тима се најчешће спроводи (за обе врсте група/тима: сталан и 

специјалан) путем сљедећих активности: 

 Дијагноза ситуације и баријера које спречавају ефективно извршење задатака 
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групе, 

 Побољшање извршења задатака, 

 Побољшање интерперсоналних односа чланова тимаи 

 Побољшање оперативних процеса тима, као комуникација и додјељивање 

задатака, 

 Анализа и класификација улоге групе и чланова. 

Стварање/развој тима се најчешће спроводи на кратким састанцима (један дан). Први 

састанак служи за дијагнозу ситуације (добрих и лоших страна тима). Остали састанци, 

на којима се послије извршених интервјуа чланова групе дискутују и анализирају 

различите ситуације и проблеми, служе за договор о акцијама које треба спровести и за 

промјене које се сматрају неопходним. 

Дијагностички састанци могу да укључе цијелу групу или неколико подгрупа и траже 

само кратко вријеме - један дан или мање - да идентификују снагу и области проблема. 

Стварна изградња тима тражи сљедећи дужи састанак кога идеално треба одржати ван 

радног мјеста. Консултант интервјуише партиципанте раније и организује састанак о 

заједничким темама. Група наставља да испитује предмет/проблеме, рангира их по 

важности, студира њихову динамику и одлучује о неопходном курсу акција које треба 

спровести за промјене. Један накнадни састанак може онда да евалуира успјех њихових 

постепених акција. 

5. ТИМОВИ И / ИЛИ  ГРУПЕ (СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ) 
 

Из претходног излагања могло је да се уочи много сличности између ова два облика 

организовања, те су за многе ова два термина синоними (група, радна група, тим). За 

неке, међутим, мада постоји доста сличности међу њима, ови термини се разликују. За 

један број практичара, тимови једноставно значе специјалне групе које извршавају 

посебне задатке. 

Да би се увело више реда у овој области, потребно је јасније дефинисати тимове и 

објаснити њихову разлику од група. 

Већ је описано да је група скуп двоје или више људи који раде заједно на остварењу 

заједничког циља и који себе виде као групу. 

Експертски тим је састављен од експерата, односно стручњака за одређене области. 

Експертски тим се најчешће формира са циљем да се поједини проблем боље 

дефинишу и предложе мјере за њихово рјешавање. 

Експерти се бирају на основу својих достигнућа, односно зања и вјјештина које су 

стекли својим радом и искуством. 

Када експертски тим заврши дати задатак, може се расформирати. 

 

 

 

 

 

 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
 

 

 

МЕНАЏМЕНТ И РАДНА 

МОТИВАЦИЈА 
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Мотивација уопште, а посебно радна мотивација, представља једну од битних         

претпоставки успјешног рада и постизања добрих резултата како појединца, тако и 

цијеле организације у којој ради. Према томе, што већи број мотивисаних људи, веће је 

њихово коришћење вјештина и способности, веће је њихово укључивање у извршење 

задатака који су им повјерени и брже и квалитетније испуњење циљева посла којим се 

баве. 

Из свих тих разлога, сваки менадџер руководилац, а посебно здравствени менаџер због 

специфичности рада са људима, жели да има што већи број мотивисаног особља у   

својој организацији / установи. Досадашња искуства говоре да је могуће мотивисати 

људе да раде боље. Због тога, успјешни менаџери плански и систематски раде на 

побољшању морала и мотивације људи са којима раде, што доводи до унапређења 

њиховог рада и доприноса, али и њихове сатисфакције. 

 

 

1. ШТА ЈЕ МОТИВАЦИЈА И ВРСТЕ МОТИВАЦИЈА 

 

Мотивација је врло популаран предмет истраживања многих истраживача, а посебно 

психолога. Став према мотивацији се мијењао временом, најчешће као посљедица 

промјена природе менаџерског ''посла''. Међу факторима који су утицали на став, 

дефиницију и значај мотивације најзначајнији су - прво: психолошка карактеристика 

људи, односно њихова преданост; друго: компликованост посла (све већа са развојем 

технологије); треће: ефективност менаџментског прилаза (све већа пажња ефективном 

раду); и четврто: важност социјалних односа на радном мјесту. 

Постоји пуно дефиниција које полазе са различитих тачака прилаза и гледишта. Тако 

на примјер са аспекта руководиоца/менаџера, односно једног популарног виђења, 

мотивисаност значи да ће индивидуе/лица бити укључени, обавезни и посвећени 

цијелим бићем себи самима, знању, вјештинама и способностима, послу који обављају 

са осјећањем унутрашњег задовољства. 

Са академског аспекта, односно концепта, мотивација је унутрашњи импулс који може 

да изазове једно лице да реагује на извјестан начин. То је низ унутрашњих збивања у 

самом лицу на различитим нивоима: 

Ниво 1 - Да обезбједи егзистенцијалне потребе: храну, одјећу, стан и сигурност. 

Ниво 2 - Да задовољи социјалне потребе, као на примјер потребу за друштвом,          

љубављу, за уважавањем. 

Ниво 3 - Да развије мјеру личне сатисфакције; људи имају потребу да се осјећају        

задовољни сами собом, својим начином живота, талентима и способностима. 

Са аспекта понашања, мотивација описује начин на који пориви, нагони, аспирације 

или потребе управљају, контролишу или објашњавају понашање чланова једне 

организације. 

Мотивација се може дефинисати као ефективно схваћена мрежа идеја и мисли,          

посебно о начину / путу како неко мисли о неком другом кад је тај емоционално 

узбуђен. Са овог аспекта, свако лице има мотивацију. 

Са аспекта рада и достигнућа циљева, мотивација се може схватити као један процес 

стимулације људи на акцију ради достизања жељених циљева. 
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Са аспекта процеса, мотивација се може схватити као управљачки процес којим се 

утиче на понашање људи на основу сазнања о томе шта изазива одређено људско    

понашање. 

Мотивација је оно што покреће човјека да нешто уради . Тако на примјер човјек, чак и 

други организми, опажа различите стимуле у околини, окружењу и покреће одговор на 

то. Мотивација је, по овоме схватању, објашњење понашања. ''Зашто лице чини оно 

што чини“ је мотивација, односно лице је вођено мотивацијом. 

Из досадашње праксе и истраживања могуће је извући неке основне претпоставке о 

мотивацији и мотивисању, како би се она даље могла унаприједити. 

  

Прво: Опште је прихваћен став да је мотивација добра ствар и да се не можемо         

осјећати добро ако смо немотивисани. 

 

Друго: Мотивација је само један од низа фактора који утичу на понашање појединца, 

поред других фактора као што су: способност, средства, радни услови. 

 

Треће: Већина менаџера се слаже да мотивације има мање него што је то довољно и 

потребно, па је повремено треба обновити. 

 

Четврто: Мотивација је средство којим менаџери могу да уреде односе у органзацији. 

 

Сва ова гледишта и теоретски прилази мотивацији имају значаја за руководиоце/       

менаџере ради мотивације других особа у радним ситуацијама. 

 

 

2. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЦУ НА МОТИВАЦИЈУ 
 

Да би се што више мотивисали људи који раде у једној организацији, важно је да    

руководиоци разумију шта то људе подстиче да примјене своје способности и енергију 

за рад и који фактори чине људе незадовољним при раду. Ове факторе који утичу на 

мотивацију могуће је подијелити на две групе мотиватора: позитивне факторе за рад и 

демотивисуће (негативне факторе) за рад. 

 

 

2.1. МОТИВАТОРИ (ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ) 

 

Људе у раду мотивишу сљедећи мотиватори: 

 

1. Достигнуће је у ствари жеља за успјехом. 

Већина људи воли и жели да уради ствари добро. Људи воле да успију. Задовољство у 
успјеху и урадити ствари добро долази претежно од очекивања људи да нешто 

достигну. 

Добар и успјешан менаџер треба да помаже људима да достигну своје радне 

циљеве. 
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2. Признање - да други људи знају да су они успјешни. Врло је мало људи задовољно 

са тим да само они знају да су успјешни у нечему. Они воле да и други људи знају о 

њиховом успјеху. 

 

Добар и успјешан менаџер треба, кад је то прикладно / потребно, да похвали друге 

људе. 

 

3. Сопствени рад - Људи воле да конструктивно раде оно што је по њиховом мишљењу 

вриједно и што помаже другим људима. Чланови једне организације воле да раде оно 

што доприноси циљевима организације. 

 

Добар и успјешан менаџер треба да објасни вриједност сваког рада. 

 

4. Одговорност - Право на одлучивање о послу и одговорност за њега. Већина људи 

прихвата одговорност, али се неки ње плаше. Већина људи воли да одлучује о својим 

животима и да прихвати одговорност. 

 

Добар и успјешан менаџер треба да помаже другима да прихвате одговорност. 

 

5. Напредовање - То је једна форма препознавања признања. Она пак, без адекватне 

награде, није много убједљива. Људи воле препознавање/признање, али у једној 

опипљивој форми, као што је повећање плате или већа одговорност која обично води 

ка сатисфакцији радом. 

 

Добар и успјешан менаџер треба да помаже другима да раде на промоцији. 
 

6. Лично побољшање/развој - шанса да постану зрели и да се на послу ''кале'' у људе. 

Многи људи током свог живота и радног вијека чине многе жртве да побољшају себе 

или да понуде такве шансе другим члановима своје организације или породице. 

  

Добар успјешан менаџер треба да пружи шансу другима за њихов развој. 
 

Поред већ побројаних мотиватора/позитивних фактора за мотивацију, такође се     

сматра да су и циљеви важни мотиватори. Кад неко постави себи неки циљ, он ће онда 

радити ''пуном паром'' да га достигне. 

 

 

2.2. НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ 

 

Друга група фактора су они који делују негативно на мотивацију. Из искуства је 

познато да је лакше критиковати, него бити креативан; лакше је на послу начинити 

људе незадовољним, него задовољним итд. Из тих разлога, важно је уклонити све 

узроке незадовољства, мада и то често није довољно да се људи мотивишу. 

 

Највазнији узроци незадовољства су: 
 

1. Неефикасна администрација 

Људи воле да раде за једну администрацију која је ефикасна и одговарајућа. Губитак 

времена и ресурса за многе људе је неприхватљив и они се често жале на то. Тако су на 
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примјер, људи врло незадовољни кад не приме плату на вријеме, кад чекају на превоз 

који је обећан за одређено вријеме, или не добију потребан материјал на вријеме. 

 

2. Некомпетентан надзор 

Људи очекују да њихови претпостављени/надзорници буду технички компетентни. 

Тако на примјер, ако специјалиста - шеф одјељења не може да помогне млађем колеги 

да одреди добру дијагнозу, он ће изгубити респект. 

 

3. Лоши интерперсонални односи 

Људи воле да буду третирани фер. Надзорник/супервизор који има своје људе које 

''гура'', који није поштен у процјени доприноса људи и слично, обично доприноси 

лошим интерперсоналним односима. 

 

4. Лицни квалитети менаџера 

Људи боље одговарају на добар примјер, него само на ријечи. У том смислу познате су 

фразе као што су: ''Не причај, већ уради'', ''Уради као што кажем, а не што чиним'', и 

примјер су лошег руковођења. За руководиоца је боље да ствара свој ауторитет на 

основу своје личности (знање, интегритет, разумијевање посла и људи), а не на основу 

свог положаја. 

 

5. Недовољна награда (плата, зарада) 

Мада апсолутна вриједност плате није најважнија за успјешност на послу, она је      

значајна са аспекта да радник осјећа да добија оно што очекује или да добија исто као и 

они који раде исти или сличан посао. Мала плата најчешће има негативан ефект на рад. 

Међутим, добра плата или повећање, најчешће доводи до позитивног ефекта на краће 

вријеме. 

 

6. Лоши радни услови 

Могу да утичу на незадовољство и продуктивност, мада се здравствени радници више 

жале на лошу администрацију него на лоше радне услове. 

 

 

3. ТЕОРИЈЕ РАДНЕ МОТ1ВАЦ1ЈЕ 
 

По дефиницији, људи су комплексни и неки пут ирационални у свом понашању, те      

често њихове мотивације није лако распознати. Постоје многе теорије о мотивацији, 

које се раликују у томе шта сугеришу имплицитно, шта менаџери треба да ''добију'' од 

својих подређених. Најуспјешнији менаџери су међутим из искуства научили да су 

људи врло одговорни на похвалу и подстицање који су исказани не само ријечима, већ 

такође и акцијама. Људи имају потребу да се осјете успјешним у свом раду и да дају 

највећи допринос организацији. Многи људи су самомотивисани и траже слободу и 

аутономију за извршење својих послова, на свој начин. Менаџери који пронађу ''кључ'' 

унутрашње мотивације својих подређених могу користити неизмјеран извор њихове 

продуктивне енергије. 

Ради побољшања радне мотивације људи у организацији и управљања радним      

мотивацијама, корисно је направити ревију, односно класификацију теорија радне 
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мотивације. Већ смо описали како су се теорије менадџента мијењале током времена и 

најчешће пратиле природу менаџментског посла. 

Рани менажери су, на примјер, радили са подређенима извршавајући релативно   

некомпликоване задатке, док многи, ако не и највећи дио менаџера данас, ради са 

људима/појединцима извршавајући компликован рад. 

Познато је да су разумијевање ефективног и неефективног менаџментског прилаза и 

важност социјалних фактора на радном мјесту расли са временом. Ови фактори су 

такође утицали на развој менаџментске мисли уопште. 

На различитим нивоима у еволуцији менаџментске мисли, менаџери су се         

прилагођавали различитим моделима или теоријама мотивације. Овдје ће бити описане 

три теорије: традиционални модел, модел хуманих релација и модел хуманих ресурса. 

Многи ове теорије називају првобитне теорије мотивације. Поред њих, биће описане и 

друге теорије, односно класификације, посебно са аспекта утицаја мотивације на рад. 

 

 

2.1. ТРАДИЦИОНАЛНИ МОДЕЛ 

 

Традиционални модел мотивације почива на схватањима Фредерика Тајлора, односно 

школе научног менаџмента. Према њему, менаџерски посао треба да омогући             

радницима да њихов посао, који је досадан и који се стално понавља, буде што 

ефективнији. Менаџери утврђују како послови треба да се ураде и предлажу повећање 

плата. Главна мотивација за раднике је што више ураде - више ће зарадивати. 

Овај став подразумијева да су радници у основи лијени и да менаџери боље разумију и 

боље раде свој менаџерски посао него што радници раде свој. Радници могу бити     

мотивисани само финансијском наградом и доприносе организацији само својим 

радом. 

Овај прилаз је у многим ситуацијама био ефективан. Како се ефикасност побољша- 

вала, мањи број радника је био потребан за специфичне задатке. Временом су 

менаџери смањивали величину плате за подстицаје. Опуштање је постало опште и 

радници су све више тражили сигурност у вези са послом, него само повремено и мање 

повећање плата. 

 

2.2. МОДЕЛ ХУМАНИХ ОДНОСА 

 

Послије извјесног времена и искуства, било је јасно да традиционални прилаз 

мотивацији није више био адектватан. Истраживачи хуманих односа су показали да су 

социјални контакти људи на раду такође важни, и да посао који се понавља није 

интересантан за раднике и води ка смањењу мотивације. 

Они су вјеровали да менаџери могу да мотивишу запослене прихватајући њихове 

социјалне потребе и схватањем да су радници корисни, потребни и важни за рад 

организације. Као резултат тога запосленима је дата већа слобода да одлучују о послу, 

као и самој организацији и неформалним радним групама. Поред овога, више 

информација се пружа запосленима о менаџерским намјерама и о раду саме 

организације. 
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У традиционалном моделу радници су очекивали да прихвате менаџерски ауторитет у 

замјену за више зараде настале од ефикаснијег рада који је планиран од стране 

менаџмента, а извршен од стране радника. 

У моделу хуманих односа од радника се очекује да прихвате менаџментски ауторитет, 

односно менаџере, зато што их они третирају са пажњом и поштовањем према 

њиховим потребама. Намјера менаџера је, дакле, остала иста - радници треба да 

прихвате ситуацију на раду онако како је замислио менаџер. 

 

 

3.3. МОДЕЛ ХУМАНИХ РЕСУРСА 

 

Каснији теоретичари су критиковали моделе људских односа као један просто 

софистициран прилаз за манипулацију радника. Ови теоретичари су сугерисали да 

радници могу бити мотивисани многим, а не само једним фактором. Не само новцем 

или препознавањем социјалних потреба, већ, такође, и потребом за достигнућем и 

радом. Они су сматрали да су многи људи унапријед мотивисани да ураде добар посао, 

као и да ће радници вјероватно добити сатисфакцију од доброг рада, прије него да раде 

добро зато што су задовољни, као у моделу хуманих људских односа. Према томе, 

радницима се може дати већа одговорност за одлучивање и спровођење њихових 

задатака. 

Ово значи да менаџери не треба да наведу раднике да пристану на менаџментске 

циљеве подмићујући их високим платама, као код традиционалног модела или манипу- 

лишући њима, што је значајан фактор у моделу хуманих ресурса. Умјесто тога, 

менаџери треба да дијеле одговорности за постигнуће организацијских и 

индивидуалних циљева са сваком особом која доприноси извршењу задатака на бази 

својих интереса и могућности. 

Истраживање и пракса указују да данашњи (савремени) менаџери прихватају и при- 

мјењују два модела истовремено. Са својим подређеним менаџери сматрају да треба да 

раде према моделу љјудских односа, односно смањују отпор подређених побољшава- 

јући његов морал и сатисфакцију. За саме себе - менаџери више воле модел хуманих 

ресурса. Они осјећају да су њихови таленти мање искоришћени и траже већу 

одговорност од својих надређених. 

 

 

3.4. ОСТАЛЕ ТЕОРИЈЕ 
 

Постоји и други начин гледања на класификацију теорија мотивације, првенствено 

имајући на уму како мотивација утиче на извршение рада. Ове теорије су: 

 

1. Теорије садржаја / задовољења стављају у први план и концентришу се на ''шта'' 

мотивише људе, односно на факторе унутар саме индивидуе који утичу на њих да 

реагују на извјестан начин. Оне покушавају да одговоре на сљедећа питања: 

 Које потребе људи покушавају да задовоље? 

 Шта утиче на њихову акцију? 

Ове теорије претпостављају да ће људи боље да раде или да се понашају на начин који 

ће их водити ка задовољењу њихових потреба. Тако на примјер, неко може да ради 
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дуже - прековремено да би завршио тежак задатак / посао на вријеме, или може бити 

мотивисан да ради врло пажљиво како би испунио тражени квалитет. 

При овоме, треба свакако узети у обзир комплексност мотивације и потреба. 

Прво - потребе се значајно разликују међу појединцима и мијењају се током времена. 

Друго - путеви и начини по којима се потребе претварају у акције такође знатно         

варирају међу појединцима. 

Треће - Људи не реагују увијек и константно на бази својих потреба; потребе које их 

мотивишу могу да варирају. 

Четврто - реакције индивидуа на задовољење потреба или недостатак задовољења     

такође могу да варирају. 

Из искуства је познато, што више знамо људе око себе (и себе саме), боље ћемо         

разумијети њихове потребе и шта ће их мотивисати. 

 

2. Теорије процеса стављају у центар пажње ''како'' се мотивише и који циљеви људе 

мотивишу. По овој теорији потребе су само један елеменат у процесу у којем 

појединци одлучују како да се понашају. Тако на примјер, ако појединци виде 

могућност добијања неке награде (повећање плате) уколико раде више и боље, онда ће 

они то и радити. Значи, очекивана награда за бољи рад постаје мотив за њихово 

понашање. 

Основа теорије процеса мотивације је према томе појам очекивање, тј. ако једно лице 

предвиђа да ће се нешто десити као резултат његовог понашања, оно ће одредити    

своје понашање према том очекивању. 

 

3. Теорије ''појачања'' се често називају модификација понашања. Оне не користе 

концепт мотива или процеса мотивације, већ стављају акценат на то како посљедице 

акција у прошлости утичу на будуће акције у једном цикличном процесу учења. 

Суштина је у томе да се људи понашају тако јер су у прошлости научили да су извјесна 

понашања повезана са пријатним, а друга са непријатним исходима. Људи најчешће 

више воле да избјегну понашања са непријатним посљедицама. 

 

 

3. С1СТЕМСКИ ПРИЛАЗ МОТИВАЦИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ -  

ВАРИЈАБЛЕ КОЈЕ УТИЧУ НА МОТ1ВАЦИЈУ 

 

Имајући на уму да постоје различити погледи на мотивацију, проблем савремених 

менаџера је како да боље разумију индивидуална понашања у организацији. Један од 

прилаза рјешавању овог проблема да је, прије него се пређе на утицаје мотивације и 

понашања чланова радне организације, потребно добро изучити / анализирати цијели 

систем у којима они раде. Сматра да се систем сатоји од три групе варијабли које утичу 

на мотивацију у организацији: индивидуалне карактеристике, карактеристика посла и 

карактеристика радне ситуације. 

 

1. Индивидуалне карактеристике су интереси, ставови (према себи, према послу и    

према аспектима рада) и потребе (за сигурношћу, социјалне, достигнућа) које једна 
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особа донесе са собом у ситуацију радне организације. Јасно је да се људи разликују по 

овим карактеристикама, па су сходно томе и њихове мотивације различите. 

2. Карактеристике посла су атрибути задатака запослених и укључују: одговорност, 

различите задатке и карактеристике посла које људи сматрају задовољавајућим. 

Задовољавајући посао више мотивише људе од незадовољавајућег. 

3. Карактеристике радне ситуације су у ствари фактори у радној средини људи. 

Сљедећи фактори су од значаја за мотивацију у радној средини: да ли се подстиче већа 

продуктивност? Да ли руководиоци награђују бољу продуктивност? Да ли је 

организација заинтересована са своје чланове? 

Већ је описано да су се неке од теорија радне мотивације развијале на бази ових         

карактеристика. 

Тако је на пример, теорија хумане мотивације је као хијерархија пет потреба: 

физиолошке (егзистенцијалне) сигурности, социјалне, поштовања (за успјехом и 

признањем) и самоиспуњењем (его). 

Дрги аутори кажу да је јака потреба за достигнућем у вези са мотивисаношћу 

појединца да изврши своје радне задатке. 

Хирзберг (који је био љекар) и чланови његовог тима развили су теорију по којој       

задовољство и незадовољство послом настају као посљедица различитих фактора које 

је он назвао задовољавајући (фактори мотиватора) и незадовољавајући (фактори 

''хигијене'' ). 

За теорије на бази радне ситуације, које многи називају савремене теорије мотивације 

заједничко је: 

прво - улога свијести појединца која укључује лични став и важност користи од рада 

(плате, плаћени одмори, пензија итд), систем награде и културни ниво у организацији 

који утиче на мотивацију, и 

друго - услови у којима људи раде, као што је радна околина / средина која зависи од 

ставова прилаза и разумијевања руководилаца и надзорника, који могу да значајно 

утичу на ''климу'' у организацији. 

 

 

4.1. МАСЛОВЉЕВА ТЕОРИЈА ХИЈЕРАХИЈЕ / СКАЛЕ ПОТРЕБА 
 

Теорија Абрахама Маслова заокупља пажњу менаџера више него друге теорије, јер 

класифицира хумане потребе на разумљив начин и омогућава примјену хуманог пона- 

шања у организацијама. Маслов је приказао скалу људских потреба у пет група: 

Први ниво потреба 

Физиолошке (егзистенцијалне) потребе - укључују потребе за ваздухом, водом, 

храном, сном, сексом, облачењем и слично. Преведено на услове руковођења, значи 

задовољавајући приходи који омогућавају задовољење ових потреба. 

Други ниво потреба 

Потребе за сигурношћу - укључују потребе сваког човјека за одређеном безбједношћу 

и сигурношћу, редом, стабилношћу и слободом од страха и претњи; преведено на       
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конкретне услове то значи сигурност за живот, запослење и осигурање док ради, у 

болести или по одласку у пензију. 

Трећи ниво потреба 

Социјалне потребе или потребе за припадношћу / љубављу укључују потребе да се 

негдје припада и да се буде прихваћен (од породице или друге групе), потребе да се 

буде вољен и да воли друге људе, да се има повјерења у друге и да други имају 

поверења у њега, да се пружа помоћ и рачуна на помоћ других. 

Четврти ниво потреба 

Потребе за поштовањем / статусом укључују потребе за самопоштовањем, пошто- 

вањем од других чланова групе којој припадамо достигнућем, успјехом итд. Такође је 

важно да то буде потврђено статусом и статусним симболима. 

Пети ниво потреба 

Потребе за самоактуализацијом / самоиспуњењем укључује потребе за пуним             

развојем и реализацијом потенцијала, за осјећањем (испуњења) задовољства и    

самоиспуњења. Такође, подразумијевају и осјећање добробити и искрености према 

самоме себи. 

Мотиви са нижих нивоа се морају бар дјелимично задовољити прије него што се    

задовоље мотиви који су постављени више на хијерархијској љествици. Када се једном 

задовољи, потреба више не мотивише човјека и њено мјесто заузимају други мотиви 

који усмјеравају понашање. Кад човјек у свом развоју дође до нивоа самоиспуњења, 

много је мање под утицајем спољних фактора; он се самомотивише, узима своју 

судбину у сопствене руке и способан је да одговара за своје поступке себи и другима. 

У принципу, задовољење потреба иде од базе пирамиде ка врху, с тим што претходни 

ниво треба да се задовољи до извјесног степена, како би појединац прешао на виши 

ниво. Ови нивои су међузависни и могу да се преклапају, с тим што постоји неки ред у 

кретању од нижег ка вишим нивоима. Тако на примјер, сваки виши ниво потреба 

појављује се прије завршетка, односно задовољења потреба нижега нивоа.  

Менаџер који зна потребе својих људи и на ком су нивоу задовољене, може            

ефективно да ради на њиховом задовољењу и на тај начин боље мотивише своје људе. 

При томе, треба знати да различити нивои потреба постоје код различитих појединаца 

у организацији у исто вријеме. 

 

 

4.2. МЕК ГРЕГОРОВА ТЕОРИЈА X/Y 

 

Даглас Мек Грегорy је вјеровао да концепт ''самозадовољења'' може тачније да објасни 

хуману мотивацију. 

Према њему, односно његовој теорији X и Y, постоје двије групе претпоставки за 

мотивацију људи. 

 

Теорија X претпоставља да: 

 просјечан човјек (наслиједно) не воли да ради и да ће избјећи рад кад год је то 

могуће, 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 107 

 

 већина људи мора да се надзире, контролише, усмјерава, па чак и да се кажњава, 

ако се желе постићи циљеви организације, 

 просјечан човјек је лијен, воли да буде усмјераван, избјегава одговорности, има 

мало амбиција и изнад свега воли сигурност. 

 

Теорија Y претпоставља да: 

 је урођена (природна) и жеље за радом, као што су жеља за игром и одмором, 

 је приврженост циљевима функција награде повезане са њиховим 

достигнућима, 

 просјечан човјек може да научи, под одговарајућим условима, не само да при- 

хвати, већ и да тражи одговорност, 

 су креативне и стваралачке могућности у рјешавању организационих проблема 

широко распрострањене у популацији, 

 су у условима модерног живота, интелектуални потенеијали просјечног човјека 

само дјелимично искоришћени. 

 

 

4.3.  АРГИРИСОВА ТЕОРИЈА 

 

Овај модел, може да утиче на заузимање става менадџера према мотивацији. 

Аргирис и његов тим предложили су модел који се базира на томе да се људи стално 

мијењају, развијају и ''адаптирају'' своју личност: 

 од пасивног ка активном лицу, 

 од зависног лица ка независном лицу, 

 од лица ситних и краткотрајних интереса до лица са ширим и дугорочним 

интересима, 

 од подређеног до лица надређеног значаја, 

 од скучених личности до самосвјесних и самоконтролисаних индивидуа. 

Ова мијењања, развој и адаптација личности догађа се: 

 на различити начин, 

 различитом брзином, и 

 у различито вријеме, 

што зависи од ситуације и прилика у којима лица живе и могућности које им се 

указују. По овом моделу, могућност руковођења мотивацијом зависи од атмосфере / 

климе која влада у организацији. Она може бити: 

 атмосфера потпуног неповјерења - у којој руководилац жели да све држи у 

својим рукама, 

 атмосфера слободног изражавања сопственог мишљења - у којој руководилац 

делегира ауторитет и координише и усклађује рад својих подређених. 
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4.4. ХЕРЦБЕРГОВА ТЕОРИЈА ДВА ФАКТОРА ЗАДОВОЉСТВА НА ПОСЛУ 

 

Херцберг, који је био љекар, и његов тим (1966) показали су да постоје двије групе 

фактора за мотивацију: једни повезани са незадовољством на послу, названи фактори 

''хигијене'' и други, повезани са задовољством на послу названи мотиватори. 

Међу факторима ''хигијене
''
 (незадовољство послом) најзначајнији су: 

 организација, 

 квалитет 

 надзор, 

 однос са претпостављеним, 

 услови рада, 

 плате, 

 лични живот, 

 статус, и 

 сигурност. 

Међу мотиваторима (задовољство послом) најзначајнији су: 

 достигнуће, 

 признање, 

 сам рад, 

 одговорност, 

 напредовање, и 

 развој. 

Тако на примјер, ако се не испуне фактори ''хигијене'' и нема фактора - мотиватора, 

највјероватније да лице неће бити задовољно. Ако се пак само обрати пажња на 

мотиваторе и запоставе фактори ''хигијене'', здравље ће врло брзо ''попустити''. То 

значи да за добру мотивацију треба обратити основну пажњу на факторе ''хигијене'', с 

тим да мотиваторе не смијемо заборавити, односно да и једним и другим факторима 

треба дати одговарајући значај. 

 

4.5.  ТЕОРИЈА МЕК КЛИЛАНД-а 

 

Мек Клиланд-ова теорија је базирана на његовим емпиријским студијама хуманих 

потреба. Он је показао да је јака потреба за достигнућем у вези са тиме колико су поје- 

динци мотивисани да изврше своје радне задатке. 

Потреба за достигнућем може се сматрати као жеља за успјехом у једној такмичарској 

ситуацији. Мек Клиланд је нашао да људи са високом потребом за достигнућем имају 

неке карактеристике које су за менаџере значајне да их знају: 

 они воле да преузму одговорност за рјешавање проблема, 

 они обично поставе умјерено тешке циљеве за себе и преузимају одређени 

ризик да постигну постављене циљеве, и 

 дају одговарајући значај повратној информацији о њиховим достигнућима у 

раду. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 109 

 

Значи, они који имају јаке потребе за достигнућем, најчешће су и високо мотивисани за 

изазове и такмичење у радним ситуацијама, односно постоји корелација између јаких 

потреба за достигнућем и јаког (високог) извршења. 

За менаџере је потребно да знају да су запослени који имају јаке потребе за               

достигнућем успјешни у послу / раду који је изазован, задовољавајући, стимулативан и 

комплексан. Потребе за високим достигнућем могу настати као посљедица страха од 

неуспјеха, док код извјесних људи страх од успјеха може пак бити посебан мотив. 

 

 

4.6. ТЕОРИЈА ОЧЕКИВАЊА 

 

По неким ауторима, теорије очекивања зависе од личних субјективних процјена     

вјероватноће успјеха. Тако, сматра се  да радна мотивација и учинак од рада могу бити 

објашњени у смислу интеракције три главне варијабле: напора, сатисфакције и награде. 

Према теорији оцекивања, људи бирају модел понашања између неколико  алтемати-  

вних могућих дјеловања у зависности од тога шта очекују да добију од одређеног пона-

шања. 

Према овом моделу очекивања, мотивација зависи од три важне компоненте: 

1. Понашање - исход. Појединац очекује извјесне посљедице од свог понашања. 

Ово очекивање утиче на одлуку о томе како ће се понашати. 

2. Валентност. Исход одређеног понашања има специфичну валентност или моћ да 

мотивише, која се разликује од појединца до појединца. 

3. Труд - резултат. На одлуку људи за њихово понашање, да би обавили неки 

посао, утиче и њихов уложени труд. 

Упрошћено, ова три фактора који утичу на мотивацију, могу се изразити кроз сљедећа 

три питања: 

1. Ако урадим ово, какав ће бити исход? 

2. Да ли је исход вриједан уложеног труда? 

3. Колико имам изгледа да остварим резултат који ће ми нешто значити? 

Према теорији очекивања, појединци су мотивисани када схвате да постоји ''добра'' 

комбинација онога што је за њих важно и онога што очекују као награду за труд. Тада 

се они понашају на одговарајући начин. 

На бази теорије очекивања, у односу са запосленима, менаџерима препоруцују 

сљедеће: 

1. да утврде које награде сви запослени цијене, 

2. да утврде који учинак, који резултат желе, 

3. да одреде учинак који се може остварити, 

4. да успоставе везу између учинка и награде, 

5. да анализирају шта може да поништи ефикасност награде, 

6. да провјере да ли је награда адекватна. 

 

Напори, награде и сатифсфакција имају међу собом двоструке односе - релације (у оба 

правца). Извршење / учинак има једну релацију (у једном правцу). Извршење/учинак 

одређује награде и сатисфакцију, која опет утиче на напоре. 
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Поред горе поменутих, последњих декада појавиле су се и друге теорије, које на своје 

начине објашњавају мотивацију појединаца за рад у организацији. 

Све оне указују да је мотивација и управљање мотивацијама у организацији врло 

компликовани задатак. Он за многе и даље представља изазов вриједан пажње. У том 

смислу, настављају се истраживања да се пронађу најбољи путеви да се људи 

мотивишу за рад. 

 

 

5. МЕТОДЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПОНАШАЊА  

 

Модификација понашања је базирана на приступу / прилазу који може да утиче на    

хумано понашање, односно на опсервацији да консеквенце / посљедице понашања 

једне индивидуе у једној ситуацији утичу на понашање те индивидуе у будућности у 

сличним ситуацијама. На овим принципима су биле развијене разне технике са циљем 

да промијене људско понашање. 

Радно понашање може да се научи. Појединци могу да науче да буду добри                

менаџери, да добро раде, да буду кооперативни, прихватљиви од других и слично. 

Модификација понашања у организацији треба да развије такву радну ситуацију која 

награђује и препознаје рад, што ће помоћи члановима да уче радне навике које ће их 

задовољити. 

Према томе, модификација понашања или учења је она која каже да ће се понашање 

које има позитивне консеквенце (које се награђују) вјероватно поновити, док се         

понашање које води ка негативним или консеквенцама које се кажњавају, вјероватно 

неће поновити. Тако на примјер, ако чланови организације добро раде да би се 

достигли циљеви организације и ако су директно због тога награђени или добију 

извјесне бенефиције, покушаће да понове своје напоре, односно да и даље добро раде. 

Индивидуални одговор (спонтано понашање) на једну ситуацију или догађај 

проузрокује специфицне посљедице / консеквенце. Уколико су те посљедице 

позитивне, индивидуа ће убудуће покушати да има сличне одговоре, у сличној 

ситуацији. 

Али, уколико су те посљедице негативне или непријатне, индивидуа ће покушати да 

промијени своје понашање да би их избјегла у будућности. Ово значи да руководилац, 

уколико жели да мијења понашање својих подређених, мора да мијења посљедице 

понашања. Многи сматрају да је ефективније наградити жељено понашање, него 

кажњавати нежељено понашање. 

Најчешће методе, односно технике које менаџери могу да употребе да би моди- 

фиковали понашање подређених су: позитивно ''појачање'', избјегавање учења 

(негативних посљедица), одсуство ''појачања'' и кажњавање. 

1) Позитивно ''појачање'' (подршка) је понављање оног понашања које се сматра 

добрим / успјешним / одговарајућим. То могу бити: физиолошке и биолошке потребе 

(примарна појачања) или похвала, награда или новац (секундарна појачања). 

Већина људи воли похвале, награде и новац. Кад их добије, најчешће понавља она 

понашања која су утицала на њихово добијање. 
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2) Учење избјегавцмјем негативних посљедица је у ствари избјегавање или бјекство од 

непријатних посљедица. Примјер за ово могу бити избјегавање несрећа од стране 

возача или избјегавање будуће критике од стране руководиоца побољшањем свога 

рада. 

3) Одсуство ,,појачања“ (подршке) се употребљава да смањи нежељено понашање, 

прије него да појача жељено понашање. Тако на примјер, неко понашање које се 

игнорише (не обраћа се пажња на њега) може да нестане или постане неважно. Оно се 

може употребити код оних запослених у организацији који су ''умјерено'' негативни за 

организацију. 

4) Кажњавање је мјера помоћу које менаџери покушавају да коригују неодговарајуће 

понашање својих подређених које проузрокује негативне посљедице. Тако на примјер, 

врло честа кажњавања у радној организацији су: јака критика, смањење плате, 

смањење привилегија, смањење одговорности итд. Свакако треба знати да кажњавање 

по својој дефиницији каже шта појединац не треба да ради, а не шта треба да ради. 

Поред овога, кажњавање ствара осјећање које може бити контра продуктивно, па 

многи руководиоци више воле да употребе позитивно појачање или одсуство појачања, 

уместо кажњавања. 

 

 

6. УПРАВЉАЊЕ / РУКОВОЂЕЊЕ РАДНОМ МОТИВАЦИЈОМ 
 

Управљање / руковођење радном мотивацијом у организацији се може вршити на два 

нивоа: на макро нивоу колективности и на микро нивоу индивидуално. 

 На макро нивоу – организација / колектив 

У центру пажње овдје је организација. Сљедеће мјере и активности се могу предузети 

за управљање мотивацијом у организацији: 

- Истраживање ''климе'' организације са посебним освртом на мотивациону ''климу''. 

- Анализа правила регулативе. Врста правила, јасноћа правила и границе и ограничења 

правила могу бити разрађена. 

- Развој система. Истраживање може да укаже на стварање различитих система, као на 

примјер награде, казне, оцјене и развој а хуманих ресурса. 

- Обраћање посебне пажње системима - мотиваторима, као на примјер: достигнуће, 

препознавање, одговорност, развој каријере, унапређење и развој. 

- Обраћање пажње на факторе ''хигијене'' (самовоља, ад хок одлучивање, кашњење, 

неједнака дистрибуција правде и слично) утиче на опажање ових фактора. Побољшање 

надзора услова рада, односа плата, статуса и сигурности су неопходне за побољшање 

нађене ситуације. 

- Побољшање комуникације обично побољшава мотивацију. 

- Побољсање партиципације у процесу доношења одлука, такође помаже развоју 

мотивације. 

 

 На микро нивоу - индивидуа 
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Поред рада на управљању мотивације у организацији, необично је важно и радити са 

индивидуама, тј. на микро нивоу. При томе, важно је знати на којим задацима он/она 

ради и са којом технологијом, као и знати о раду њихових надређених, али и њихових 

колега и подређених. Мјере које могу да се предузму у том правцу могу бити: 

- Озакоњење његових/њених потреба. 

- Пружање могућности за развој свјесно жељених мотивација од индивидуе. 

Мотивације се могу мијењати и развијати. 

 

-  Ефикасност појединаца (његова улога у томе) доприноси његовој радној мотивацији. 

-  Позитивно ''појачање '' у понашању треба подржати, а смањити понашање избјега-  

   вања посљедица од стране колега. 

-  Награде треба да буду повезане са напором и извршењем задатака. 

-  Успјех треба да се гради на успјеху. 

-  Оно понашање које се награђује, најчешцће се и понавља. Према томе, за мотивацију   

    људи је важно која врста понашања се награђује. 

-  Напредовање на бази резултата и компетенције које су прихваћене и спроведене у  

    пракси помажу мотивацију. 

-  Унапређење не мотивише ако нема нове улоге и нових изазова. 

-  Ако се специфичне потребе појединаца ''помажу'' и препознају од стране културе  

   ''елитне'' групе, то помаже стварању мотивације. 

-  Отворена комуникација и кооперација од стране културе ''елитне“ групе, помаже  

    стварању и одрзавању мотивације. 

-  Једно очекивано извршење задатака, нешто више од просјечног индивидуалног из-  

    вршења, помаже мотивацију. 

-  Повратна информација о извршењу на вријеме је врло потребна. 

-  Одговарајуће понашање - вођство такође утиче да се одржи радна мотивација 

-  Реалистична процјена од стране надзорника и разговор са њим могу да помогну  

   индивидуалну мотивацију. 

-  Самопоуздање и вјера у своје способности препозната од надзорника, може да ствара  

    добру атмосферу, помогне самосвјест подређених и развије мотивацију. 

-  Осјећање да је појединац стваралац своје личне судбине и аутономије, да дјелује у  

    оквиру своје улоге, важно је за мотивацију. 

-  Изнад свега, ако му његови руководиоци дозвољавају да мисли и да се осјећа се као   

   личност, хумана особа, његова се мотивација појачава. 
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ВОЂСТВО / ЛИДЕРСТВО 
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И данас се лидерство и менаџмент грешком сматрају синонимима. Чак се за функције 

лидерства такође сматрају скоро исте оне као и код менаџмента, тј. планирање,          

организација, комуникација, контрола, евалуација и награђивање. Тако, на примјер, кад 

један врхунски менаџер припрема будући сценарио организације и прави план 

организације, неко може да каже да он води организацију у посебном правцу. То није 

лидерство. 

Кад поменути менаџер у својој канцеларији прикупља податке, планира и организује 

рад организације, предлаже системе контроле, евалуира и размишља о награђивању - 

он руководи, али не и води. Само кад утиче на друге људе директно - он води. Значи, 

лидерство је увијек у контексту односа једног лица према другом или другим лицима. 

 

 

1. ШТА ЈЕ ЛИДЕРСТВО 

 
Мада изгледа једноставно, дефинисати лидера и лидерство није просто. Тако је на 

примјер, један познат истраживач ове области указао да ''има исто онолико различитих 

дефиниција лидерства, колико има и људи који су покушали да дефинишу овај 

концепт''. 

Тако се под лидером може сматрати оно лице  које утиче на друге људе, директно или 

индиректно. 

По другима, лидер је лице коме је повјерен задатак вођења организације, од почетка 

стицања/стварања инпута, до пружања жељених користи. Али у основи, оно што он 

чини хуманом систему, односно људима је централни предмет лидерства. 

Лидером се такође може сматрати лице које пружа информације такве врсте и на та- 

кав начин да други постаје убјеђен да ће постићи боље резултате ако се понаша онако 

како му је сугерисано. 

Данас је прихватљив став, скоро од свих истразивача, да лидери имају критичну и ва- 

жну улогу у помоћи групама, организацијама, удружењима и слично, да достигну 

њихове циљеве. 

У овом контексту врло релевантна питања за лидерство су: може ли он да ''изабере'' 

најбоље људе који га подржавају, може ли да их води ка вишпем нивоу раста и развоја, 

коју врсту културе, норми, обичаја он може да ствара око и код људи у организацији 

итд. 

Кад се пак лидерства тиче, оно се често схвата у менаџерском смислу као планирање, 

постављање циљева, организација, мотивација, контрола итд. Али лидерство је такође 

и више од овога. Тако на пример, лична / персонална харизма, као и неки витални 

елементи лидерства могу да утичу на дефиницију, мада су неки аспекти још увијек 

неразјашњени. Ти неки елементи су директно повезани са квалитетом лидерства, као 

што су харизма, лични осјећај, надахнута чврста веза / однос итд. 

Лидерство је могуће дефинисати као процес управљања / дириговања и утицања на 

активности повезане са задацима чланова групе. Постоје три важне импликације / 

значења ове дефиниције. 
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Прво, лидерство мора да укључи друге људе - подређене или оне који слиједе. Њихо- 

вом жељом да прихвате упутства од лидера, чланови те групе помажу дефинисању 

лидерског статуса и омогућавају лидерски процес. 

Друго, лидерство укључује неједнаку дистрибуцију моћи међу лидерима и члановима 

групе. Лидери имају ауторитет да ''диригују'' активностима чланова групе, док у исто 

вријеме чланови групе немају такав ауторитет на активности лидера. 

Треће, поред легитимитета да њиховим подређеним и пратиоцима наређују или 

диригују, лидери могу да утичу на понашање подређених на различите начине. Има 

пуно примјера у којима су лидери утицали на своје сљедбенике (раднике, војнике) који 

су се лично жртвовали за компанију или државу, односно за''више'' циљеве. 

Моћ утицаја може да доведе до четвртог елемента лидерства. 

Четврто, лидерство представља комбинацију претходна три елемента (људи, моћи и 

утицаја). Овај прилаз сматра да је лидерство питање вриједности. Морално лидерство 

се тиче вриједности тога да сљедбеници прихвате одређене моралне и етичке 

вриједности како би донијели одговарајућу одлуку на понуду лидера. Многи савремени 

истраживачи сматрају да се етика најбоље учи од ''људи које цијенимо и поштујемо'', 

од људи ''који имају моћ над нама''. 

Лидери су најчешће узори у свакодневном животу (спортске звијезде, политичари...). 

Треба такође истаћи да се не тако ријетко лидерство и управљање сматрају синоними- 

ма, јер се лидерство доводи у везу са управљањем и сматра важном функцијом ме- 

наџмента. Тако на примјер, неко може бити успјешан менаџер (добар планер, 

организатор - добар управник), али без мотивационих способности лидера. Други могу 

бити успјешни лидери (способни да стимулишу - воде), али им недостају менаџерске 

способности да''каналишу енергију'' коју су код других изазвали. 

На данашњем степену развоја организација, сматра се да је важно да менаџери 

посједују лидерске способности и да у већини организација постоји проблем ''превише 

управљања и премало лидерства“. 

 

 

2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТЕОРИЈЕ ЛИДЕРСТВА 
 

Шта чини лидерство? Шта је специјално и посебно у лидерству? Ко може постати 

лидер? Која врста лидера је ефективна? Који су извори лидерске снаге и утицаја? 

Зашто подређени, односно они који слиједе лидере, прихватају директиве и наредбе 

лидера? 

Ово су само нека питања која се врло често постављају кад се говори о овом             

предмету. 

Разни истраживачи су покушали да одговоре на нека од ових питања. У процесу      

тражења одговора појавиле су се многе теорије, од којих су неке сличне, неке 

различите, док се неке дјелимично поклапају. Још увијек нема цјеловите теорије која 

би у потпуности објаснила феномен лидерства. Овдје ће укратко бити споменуте и 

описане неке од теорија лидерства. 

У покушају да се боље разумије лидерство и ефективан лидер, овдје ће бити описана 

три главна прилаза студирања лидерства. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 116 

 

Први прилаз произилази из покушаја описивања карактеристика лидера, односно њего- 

вих особина, црта, карактера. 

Други прилаз покушава да опише и објасни лична понашања у вези са ефективним   лидером. 

Заједничко за оба ова прилаза је прихватање да ће се појединци који посједују           

одговарајуће особине или показују одговарајуће понашање појавити као лидери у било 

којој групној ситуацији у којој се нађу. 

Трећи прилаз, који је у редосљеду најсвјежији, је у ствари утицај перспективе ситуације на 

вођство. 

Она обухвата све услове који одређују ефективност лидера у једној ситуацији: задатак 

који треба извршити, вјештине и очекивања подређених, средину организације, прошла 

искуства лидера и његових пратилаца / сљедбеника итд. 

Тако је на примјер, из искуства познато да једна особа која је ефективан лидер у једној 

ситуацији, може да буде врло неуспјешан лидер у другој. Овај прилаз је дао подстрека 

прилазима перспективе ситуације лидерству, који покушава да одреди факторе ситуа-

ције који утичу на ефективан, посебан, стил лидера. 

 

 

2.1. ИСТРАЖИВАЊЕ ОСОБИНА, ЦРТА И КАРАКТЕРИСТИКА ЛИДЕРСТВА 

 

Први истразивачи који су жељели да разумију лидерство, покушавали су да 

идентификују личне карактеристике лидера. 

Један поглед на лидерство - лидери се рађају, а не стварају - још увијек је популаран, 

мада не међу истраживачима. Већина људи, претежно на бази читања, гледања 

филмова и телевизије, вјерују да постоје појединци који имају предиспозицију лидера - 

они су способни, агресивни, брже одлучују, јасно су одређени, више него други људи. 

Овакав поглед има практичне импликације. Ако би се лидерске особине могле  иде-    

нтификовати, онда би се на националном, организацијском и тимском нивоу могли 

бирати лидери са тим карактеристикама. 

Многе студије о особинама / цртама лидерства ишле су у два правца: 

 покушај да се упоређују црте, особине и карактеристике оних који су се 

идентификовали као лидери са особинама оних који нису, и 

 покушај да се упоређују црте, особине и карактеристике ефективних лидера, са 

онима који су неефективни лидери. 

Све ове ситуације нису успјеле да открију особине/црте и карактеристике које јасно и 

одређено издвајају лидере од њихових сљедбеника. Карактеристике нађене код лидера 

нађене су и код њихових сљедбеника. Према томе, лидерство није генетички одређена 

насљедна карактеристика једног лица. Значи да лидери не посједују посебне 

карактерне особине у односу на нелидере, односно да ефективно вођство не зависи по- 

себно од особина и карактеристика, већ како се успјешно те особине и карактеристике 

уклапају у захтјеве ситуације са којом се лидери суочавају. 
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2.2. ПОНАШАЊЕ ЛИДЕРА 

 

Кад се увидјело да лидери немају неке посебне особине и карактеристике, пришло се 

изучавању понашања које може да чини лидера ефективним. 

Ако се прихвати да је понашање једна функција интеракције између лица и његове 

околине, онда би и понашање лидера могло да се истражује у оба правца: лица и 

околине. Сви покушаји овог истраживања нису више ишли у правцу шта су лидери 

били, већ шта су и како су лидери урадили: како су делегирали задатке, како су 

комуницирали, како су мотивисали своје подређене, како су они сами спроводили 

задатке итд. 

Супротно од особина, црта и карактеристика, показало се да понашање може да се 

научи, што значи да би лице обучавано одговарајућем лидерском понашању могло да 

води ефективније људе / сљедбенике. 

Истраживања су такође мање-више показала да одговарајуће лидерско понашање у 

једној, не значи да ће бити одговарајуће и у другој средини. То значи да ефективно 

лидерско понашање зависи дјелимично и од ''лидерске ситуације'', односно да су 

извјесна понашања више ефективна од других, у зависности од различитих околности. 

То је утицало да се истражују два аспекта лидерског понашања: функције лидерства и 

стилови лидерства. 

 

1. Функције лидерства 

 

То су оне функције које лидери спроводе у оквиру њихове групе. Да би група ефек-

тивно функционисала, неко мора да спроводи двије главне функције:  

               а) задатка или функције рјешавања проблема, и  

               б) одржавање групе или социјалне функције. 

 

Функције групе оријентисане према задатку могу да укључе приједлоге рјешења и 

пружање информација и мишљење. Функције одржавања групе укључују све што 

помаже групи да ради више глатко - договор и комплементарни рад са чланом друге 

групе, рјешавање групних неслагања или групних дискусија. Искуство и истраживање 

у овој области је указало да ефективне групе имају неку форму подјељеног лидерства, 

у коме једна особа (обично формалан лидер) спроводи / извршава функцију задатка, 

док други члан групе спроводи / извршава социјалну функцију. 

 

2. Стил лидера / лидерства 

 

Стил лидера представља понашање лидера које он/она спроводи у односу према        

подређенима. Истраживачи су идентификовали два стила лидера: а) један оријентисан 

на задатке и б) други оријентисан на запослене. 

 

Стил оријентисан према задатку је онај који је карактеристичан блиским надзором над 

запосленим / подређеним, да би се осигурало да се задатак спроводи задовољавајуће. 

Очигледно је овдје пажња усредсређена више на оно што се ради, а мање на развој 

подређених. 
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Стил оријентисан према запосленом покушава више да мотивише, а мање да 

контролише подређене. При овоме, лидери охрабрују чланове групе да партиципирају 

у одлучивању и формирају пријатељски однос, повјерење и поштовање међу 

члановима групе. 

 

 

2.3. ЛИДЕРСКИ СТИЛ И РАДНА СИТУАЦИЈА 
 

Многи истраживачи су пронашли да лидерство зависи од захтјева ситуације. Покушај 

да се миења менаџеров стил који одговара ситуацији није ни ефикасан ни користан. С 

обзиром да су стилови релативно нефлексибилни и да нема стила који одговара свакој 

ситуацији, ефективна групна активност може да се постигне или прилагођавањем 

менаџера ситуацији или промјеном ситуације која одговара менаџеру. Тако на примјер, 

један ауторитативни менаџер може да се изабере и буде успјешан за посао који   тражи 

''чврсту руку''. Или, један посао може да се промијени на начин да пружа формалан 

ауторитет менаџеру над подређеним. 

Идентификована су три елемента у радној ситуацији који могу да одлуче који ће 

лидерски стил бити ефективан: однос лидер-члан, структура задатка и снага/власт 

лидерског положаја. 

За квалитет односа лидер-члан најважнији је утицај у менаџерској снази и 

ефективности. Ако менаџер има добре односе са групом, ако чланови групе поштују 

менаџера као личност, његов карактер или способност, онда менаџер не мора да 

употреби свој ''формални'' ауторитет. 

Структура задатка/посла је друга важна варијабла у радној ситуацији - када је задатак 

структуиран, са добрим процедурама и инструкцијама које постоје, онда чланови групе 

имају јасне идеје шта треба да раде. Менаџери у оваквим ситуацијама имају 

аутоматски добар ауторитет. Код пак неструктурираног задатка, када нема јасних 

директива и правила, менаџеров ауторитет је смањен. 

Моћ / снага / власт лидерског положаја, (предсједник неке фирме или директор 

установе) доноси са собом и одговарајући ауторитет. Овакви положаји 

поједностављују лидеров задатак утицаја над подређеним. 

Узимајући у обзир горе описане три варијабле (елементе) у радној ситуацији (однос 

лидер-члан, структура задатка и лидерски положај), могуће је више комбинација, као 

на примјер: 

 добри или лоши односи лидера и члана, 

 структуриран или неструктуриран задатак, и 

 јак или слаб положај лидера. 

Препоручује се  да се лидерски стил мјери степеном до кога једно лице описује као 

успјешног или неуспјешног његовог ко-радника, кога не воли и са којим је најтеже 

радио. 

Лидерство према ситуацији није ништа што ви чините за људе, већ нешто што ви 

чините са људима! 
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2.4. ЛИДЕРСТВО ЗАВИСНО ОД ЗРЕЛОСТИ СЉЕДБЕНИКА  

 

Разрађујући даље теорију ситуације, односно њеног утицаја и могућности, 

истраживачи су дошли до закључка да ефективност лидерства зависи од зрелости 

сљедбеника и лидерске способности да адаптира сопствени стил према нивоима 

њихове зрелости. 

Овде је посебно важно истаћи да они под зрелошћу нису подразумијевали године       

живота или емоционалну стабилност, већ жељу за достигнућем, жељу да се прихвати 

одговорност, способност за изврење задатка и искуство. 

Истраживачи су сматрали да однос између менаџера/лидера и подређених пролази кроз 

четири фазе - као нека врста животног циклуса. Онако како подређени развијају 

њихову зрелост, тако менаџери треба да мијењају лидерски стил према свакој фази.  

У почетној фази кад подређени улазе у организацију, за менаџера је најбоље да 

примјењује стил оријентисан према задатку/послу - подређени нови чланови 

организације треба да буду инструирани у вези задатака/посла и да се упознају са 

правилима и процедурама. 

У средњој фази зрелости и дјелимичног искуства, кад подређени нису још прихватили 

или нису способни да прихвате пуну одговорност, још увијек је користан стил 

оријентисан према задатку и послу. Међутим, у овој фази менаџер може да почне да 

све више употребљава стил оријентисан према људима. 

У трећој фази се способност подређених и њихова мотивација повећавају и они        

почињу активно да прихватају више и веће одговорности. Менаџер нема потребе да 

даје наредбе и директиве, већ да помаже, сугерише и јача одговорност и мотивацију 

подређених. 

У четвртој фази подређени постепено постају сигурнији, искуснији и мање зависни од 

менаџерове помоћи и пажње. Они су сада ''остављени себи'' и немају више потребе да 

очекују и траже директиве менаџера. 

Ова теорија лидерства према ситуацији и зрелости сљедбеника створила је 

заинтересованост, зато што је предложила такав стил лидерства који је динамичан и 

флексибилан. Он захтијева да се стално спроводи и процјењује мотивација, способност 

и искуство подређених, како би се пронашао онај стил који највише одговара 

ситуацији. Ако је тај стил лидера одговарајући према ситуацији, не само да ће више 

мотивисати подређене, већ ће им помоћи у њиховом ''сазревањ, односно развоју. 

 

 

2.5. ТЕОРИЈА СТИЛА ПОНАШАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
 

Лидери немају само одгорнорност према појединцима, већ и према колективима и 

организацијама. Они су одговорни такође и за радну ситуацију-климу. Имајући прије 

свега то на уму, у стварању одговарајуће мотивационе климе сугеришу се сљедећа 

упутства 

1. стварање међузависне и независне радне климе, прије него зависне, 

2. стварање такмичрске климе, на бази препознавања учинка и испуњења задатака, 

3. стварање климе прилаза и рјешавања проблема, а не њиховог избјегавања, 

4. стварање што боље климе, путем личног примјера, и 
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5. мотивисање људи путем препорука и савјета. 

Ово је био кратак опис главних модела базираних на емпиријским истраживањима ли- 

дерства. Мада постоје разлике у гледању на лидерство, понашање и стилове и мада још 

нема дефинитивних ставова о томе, импликације ових теорија, у бихевиоралном 

смислу, су врло едукативне и могу помоћи менаџерима и лидерима да буду 

ефективнији. 
 

 

3. ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЛИДЕРСТВО 
 

У развоју нечијих лидерских способности, треба узети у обзир више фактора који могу 

да утичу на њих. Међу овим факторима најважнији су битне особине/црте, личне 

карактеристике, посебно понашање које се понавља, ситуација и могућности. 

Према томе, лидер треба да развије један механизам који ће даље развијати његове 

вјештине. Он/она посебно треба да обрати пажњу на сљедеће факторе: 

1. Моћ / снага / власт / положај. Лидерство је од јаког утицаја. Утицај 

произилази из снаге/власти и њене примјене. Извори ове снаге/власти могу бити 

ауторитет положаја, снага награде и наплате, и снага принуде која произилази 

из саме организације која му је то омогућила. Поред овога, лидер може да 

добије снагу/власт из сопственог искуства, знања, вјештина, способности, 

традиција и лицне харизме. 

2. Зрелост. Ефективност једног лидера зависи од његове личне психосоцијалне 

зрелости. Тако на примјер, особа чији стил рада произилази из степена развоја 

међузависности биће ефективнији лидер од онога чији стил рада произилази из 

степена развоја зависности. 

3. Животни став. Постоје четири врсте ставова/погледа на живот: 

 Ја сам ОК - Ти си ОК 

 Ја сам ОК - Ти ниси ОК 

 Ја нисам ОК - Ти си ОК 

 Ја нисам ОК - Ти ниси ОК. 

Лидер који полази од става ''Ја сам ОК - Ти си ОК'', вјероватно ће бити ефективнији од 

онога који полази од става ''Ја нисам ОК - Ти ниси ОК''. 

4. Лична аутентичност и осјетљивост/сензитивност. Лице које је аутентично и 

осјетљиво/сензитивно према својим подређеним, може да развије вриједне 

односе, којима ће моћи да прихвати утицај од стране друге особе. 

5. Улога ефикасности. Улога ефикасности лидера укључује: усредсређеност, 

утицај, проактивност, конфронтацију, креативност, повезаност, помоћ, 

интеграцију, раст и надзор. Улога ефикасности се може побољшати и важан је 

фактор у лидерству. 

6. Фидбек. Лидер треба да развије феедбек везу, помоћу које ће стално да добија 

повратне информације о свом понашању и својој подобности према лицима и 

ситуацијама. Један лидер који ''затвара прозоре'' себи, у ствари ''затвара себе'' од 

спољњег свијета, постаје неефективан. 
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4. ЕФЕКТИВНОСТ ЛИДЕРА 

 
Досадашње искуство и истраживања (особине, понашање, ситуација) показали су да 

ефективно лидерство зависи од већег броја варијабли као што су: култура/средина 

организације, природа задатка/посла, радне активности, менаџерове карактеристике и 

искуство итд. Оно што је интересантно, али и знацчајно је да ниједна заједничка 

особина није нађена код свих ефективних лидера и ниједан стил није био ефективан у 

свим ситуацијама! 

Да би дошли до што адекватнијих закључака, истраживачи су покушали да 

идентификују факторе који у одређеној ситуацији утицчу на ефективност једног 

лидерског стила. 

Фактори који утичу на ефективност лидера укључују: а) лидерову личност, прошло 

искуство и очекивања, б) очекивања и понашање подређеног, ц) карактеристике, 

очекивања и понашање подређених, д) захтјеве посла - култура и политика 

организације и е) очекивања и понашање својих/једнаких. Сви ови фактори утичу на 

лидера, једни на друге и на ефективност цијеле групе. 

 

1. Личност, прошло искуство и очекивања лидера. Менаџерове вриједности, 

едукација и искуство могу да утичу на његов/њен избор стила. Менаџер који 

има успјеха у раду са подређенима, може да изабере стил оријентисан према 

људима, док ће менаџер који не вјерује својим подређенима, вјероватно 

изабрати више ауторитарни стил. Чињеница је да личност менаџера и његово 

искуство у прошлости помажу у формирању његовог/њеног лидерског стила, 

што не значи да се тај стил, уколико се покаже потребним, не може мијењати. 

Што се тиче очекивања, познато је да се из различитих разлога очекивана ситуација 

може промијенити. У том случају и менаџер би требало да промијени свој стил према 

новонасталој ситуацији. 

2. Очекивања и понашање надређених. Лидерски стил који је одобрен од 

надређених је важан за одређивање оријентације коју ће менаџер изабрати. Тако 

на примјер, надређени који јасно фаворизује стил оријентисан према људима - 

запосленим, утиче на избор и прихватање истог стила од подређеног менаџера. 

 

3. Карактеристике, очекивања и понашање подређених. Подређени имају 

важну улогу и утицај на менаџеров лидерски стил, јер су у ствари они ти на које 

тај стил утиче. У ствари, одговор подређених на менаџераво лидерство одређује 

колико ће менаџер бити ефективан. 

Карактеристике подређених, њихове вјештине и обука, као и жеља да преузму        

одговорност за постизање циљева организације, утичу на менаџеров избор стила, као и 

на њихов став. Очекивање од стране подређених је још један фактор који може да 

одлучи колико је одређен стил одговарајући. 

4. Захтјеви посла. Природа и одговорност посла подређених могу да утичу на 

избор врсте лидерског стила. Тако на примјер, посао који захтијева прецизне 

инструкције (писана упутства итд) захтијева стил више оријентисан према 

задатку/послу, док они послови, као на примјер универзитетских наставника, не 

захтевају претежно овај стил. 
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5. Култура и политика организације. Култура, односно културна средина у 

једној организацији утиче, како на лидерово понашање, тако и на очекивања 

подређених. Такође, прихваћена политика организације може да утиче на 

менаџеров лидерски стил. Тако на примјер, ако у организацији постоји стриктна 

одговорност за трошкове и резултате, онда ће и менаџери у њој стриктно 

контролисати своје подређене. 

 

6. Очекивање и понашање својих/једнаких (колега). Пријатељи, колеге 

менаџери, могу да буду врло важни за прихватање одређеног стила менаџера, 

јер њихово поштено и стручно мишљење може бити корисно. Менаџери     

мање-више инклинирају и до извјесног степена имају тенденцију да прихвате 

или лимитирају менаџерски стил својих колега и пријатеља. 

С обзиром да се термини менаџер (онај који руководи) и лидер (онај који води) често 

сматрају синонимима, корисно је на крају овог поглавља заузети јаснији став по овом 

питању. 

Познато је да значајан број менаџера у великој мјери успијева да усвоји лидерске 

особине. Проучавање лидерства је корисно да би се од неких менаџера направили 

добри лидери. 

У свом раду о лидерству др В. Петковић се посебно осврнуо на разлике између 

менаџера и лидера. Те разлике између менаџера и лидера др В. Петковић је приказао на 

сљедећи начин:
 

 
Менаџер Лидер 

• администратор • иноватор 

• поручује/шаље поруке • инспирише/пружа примјер 

• ради према задатим циљевима • ради према својим циљевима 

• план - основа дејства • визија - основа дејства 

• ослања се на систем • ослања се на људе 

• користи закључке • користи емоције 

• контролише • вјерује 

• подржава покрет • даје импулс покрету 

• професионалац • ентузијаста 

• прихвата рјешења • претвара рјешења у стварност 

• ради ствари на прави начин • ради праву ствар 

• уважаван • обожаван 

• преферира рад са људима • претежно ради са идејама 

 

 

5. НАДЗОР 
 

Надзор или супервизија ( ''поглед одозго'' ) се може сматрати као дио лидерства, али и 

као фаза менаџмента/руковођења у којој једна особа или тим врше директан надзор над 

појединцима или групама задуженим за извођење одређених задатака. 
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Надзор такође подразумијева помоћ и вођење/давање инструкција, координацију рада 

и процеса и побољшање интерперсоналних односа. Уопштено говорећи, надзор је у 

мислима свих чланова групе и организације - као инспекција или посјета 

надзорника/старијег. Језиком менаџмента, надзор је класификован на двије врсте: 

''отворен'' - општи надзор и ''присни'' - близак надзор. 

Близак надзор ''види из близине'' шта подређени ради (блиска контрола, контрола       

''уз врат'' итд). 

 

Општи надзор је у ствари један ''поглед'' на општи прогрес тима или установе. 

Поред овога, надзор се може подијелити на: унутршњи надзор и спољашњи надзор. 

Унутрашњи надзор се спроводи од стране руководиоца установе или власника. Овај 

надзор треба спроводити стално, односно мора да буде континуиран. Дешава се да се 

континуитет надзора прекине и најчесће је у том случају он је повремен. 

Спољни надзор се врши од стране лица, тима, комисија и других који не припадају    

установи у којој се обавља надзор. Овај надзор може бити редован према плану 

надзора, или ванредан, најчешће уколико долази до извјесних тешкоћа и проблема у 

спровођењу, било унутрашње или спољне мисије организације. 

Овај спољашњи надзор најчешће се спроводи од стране оснивача, или одговарајућих 

референтних установа. 

Надзор је у ствари процес који може бити подијељен у три фазе: а) планирање надзора 

б) спровођење надзора и ц) праћење извршења надзора. 

 

 

5.1. ПЛАНИРАЊЕ НАДЗОРА 

 

Планирање надзора укључује: 

1. Припрему плана и програма, 

2. Распоред посјета, 

3. Приједлог за преглед претходних извјештаја о прогресу (упознавање са устано- 

вом), 

4. Приједлог за анализу прогреса - да ли би било могуће оцијенити га као 

задовољавајући или незадовољавајући, 

5. Идентификацију области које подлијежу надзору: гдје одговори на питања 

треба да се траже, гдје треба да се праве провјере, интензитет контроле да се 

повећа, гдје активност захтијева да се појача и слично, 

6. Посебно планирање шта треба да се уради, ко, гдје, када, зашто и како, и омогу- 

ћавање да се прати ''шта је урађено'' или се ради од кога, зашто и како 

7. Могућност идентификовања пропуста, 

8. Могућност идентификације проблема, 

9. Могућност за спровођење надзора, 

10. Могућност праћења предложених мјера. 
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5.2. СПРОВОЂЕЊЕ НАДЗОРА 

 

Спровођење надзора састоји се од: 

1. Прегледа извјештаја и инвентара, 

2. Инструктажа кадрова установе, 

3. Опсервације стања различитих активности и начина њихове примјене 

(организација, функције, услови рада, кадрови, опрема итд), 

4. Интервјуа са кадровима установе у вези са питањима постављеним у 

планирању, 

5. Припремања записника нађене ситуације, 

6. Припремања извјештаја. 

 

 

5.3. ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА НАДЗОРА 

 

После израде извјештаја и предлагања извјесних мјера ради ,,поправке“ нађеног стања, 

потребно је. пратити извршења предложених мјера. 

Надзор је врло близак операционализацији мониторинга и контроле. 

Надзор који се спроводи на поменути начин значи да се рад посматра у центру        

догађаја. Али често се у процесу надзора дешава да се један витални елемент заборави, 

а то је лице које спроводи задатак. Због тога је неопходно да се у надзор укључи и лице 

које спроводи задатак. 

Треба увијек имати на уму да надзор није само праћење, контрола и слично, већ и про-

цес који треба да помогне, омогући, подстиче на извршење задатака, односно повећа 

способност и зрелост за то извршење. 
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11. 
 

ЕВАЛУАЦИЈА 
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Евалуација је, као и мониторинг, повратни механизам конструисан у циљу добијања 

релеватних информација за доношење одлука у процесу руковођења. 

Иако се евалуација најчешће не цитира у уџбеницима менаџмента као једна од 

функција менаџмента, она је увијек присутна у свим програмима образовања и 

усавршавања из менаџмента, укључујући и здравствени менаџмент. 

Са правом се сматра да је евалуација потребна менаџменту и менаџерима да би се 

оцијенили успјех и резултати реализације једног програма, његова релеватност и 

адекватност, као и да се одговори у којој мјери су постигнути постављени циљеви. 

1. ШТА ЈЕ ЕВАЛУАЦИЈА 

Евалуација, као и мониторинг, је поступак (механизам) потребан да би се процијенили 

резултати и успјеси предузетих мера и акција послijе процjене здравственог стања. 

Једноставно речено, евалуација је ’’изналажење и упознавање вриједности нечега’’. У 

пракси ова ријеч има много синонима, као на примјер: процјена, оцјена, одређивање 

вриједности итд.  

До недавно евалуација се није сматрала интегралним дијелом нити процјене           

здравственог стања, нити процеса планирања и била је више нека врста традиционалне 

контроле остваривања задатака.  

Евалуација се такође може сматрати као систематичан начин учења на основу искуства 

и примјене научених ,,лекција“ у циљу побољшања текућих активности и бољег   

планирања путем пажљиве селекције алтернатива за будућу акцију. 

На нивоу једног програма, евалуација укључује анализу његових различитих фаза, као 

што су релевантност, адекватност, ефикасност и ефективност и прихваћеност од стране 

свих који учествују у његовој реализацији. 

Евалуација, најједноставније речено, је оцјена онога: 

 шта је урађено/постигнуто, 

 како је урађено, 

 који су резултати/исходи предузетих активности. 

Разматрајући евалуацију здравствене службе, извршни савjет СЗО је 1973. године у 

својој резолуцији овако дефinисао ову евалуацију: 

‘’Евалуација здравствене службе је систематски и научни процес одређивања до 

ког су степена једна или низ акција биле успјешне у постизању унапријед 

предвиђених циљева. То укључује мјере адекватности, ефективности и 

ефикасности здравствене службе. То даје могућност за реалокацију приоритета и 

ресурса на бази промјена здравствених потреба.“ 

Евалуација се може вршити: а) у току извођења програма (ријетко), б) послије 

завршетка програма/пројекта (често) и ц) послије извjесног времена од завршетка 

програма пројекта (чешће). 

Евалуација се може вршити од стране: појединца, тима стручњака који су учестовали у 

реализацији програма/пројекта (тзв. зависна евалуација), тима стручњака који нису 

учествовали у реализацији програма/пројекта (независна евалуација) институције, 

организације, агенције, асоцијације итд. 
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Поред овога, евалуацију могу да спроводе и људи, односно заједница у којој се 

реализује неки здравствени програм. 

Евалуација од стране саме заједнице може бити врло моћно оруђе, сасвим независно 

од евалуације одговорних за здравствени развој и може бити корисна, нарочито тамо 

гдје се спроводе програми примарне здравствене заштите. 

Оваква евалуација, између осталог, може обухватити: 

 релевантност и адекватност (нпр. да ли су програми посвећени, односно 

управљени према високо приоритетним проблемима заједнице), 

 прогрес и ефикасност (нпр. да ли су активности спроведене у сагласности са 

планом спровоđења), 

 ефективност и утицај (нпр. анализу постигнутих здравствених циљева у 

заједници). 

 

 

2.  ПРИМЈЕНА / СПРОВОЂЕЊЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ     

     ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОГРАМА 

Евалуација је врло комплексан процес који захтијева да се дају одговори на три 

основна питања која би требало да се поставе на свим нивоима здравствене заштите: 

ефикасности, значајности и ефективности. Другим ријечима, на бази евалуације треба 

да одговоримо на сљедећа питања: 

 Шта је урађено? 

 Шта је постигнуто? 

 Који су резултати или исходи спроведене активности? 

У било којој евалуацији, сљедеће компоненте треба узети у обзир са различитим 

степеном значаја: 

 релевантност, 

 адекватност, 

 прогрес, 

 ефикасност, 

 ефективност, 

 учинак (позитиван ефекат). 

При процењивању наведених компонената евалуације, треба имати на уму и сљедеће 

карактеристике: 

1. Релевантност - односи се на рационалност за прихватање (доношење) 

здравствене политике у смислу њеног одговора на социјалне и економске 

активности. У пракси је то процјена колико су предузете мјере, програми или 

активности у релацији са основним потребама човјека, социјалном и 

здравственом политиком и приоритетима. 

2. Адекватност - показује да ли је пажња довољно била усмјерена ка извjесним 

претходно одређеним правцима акција. Тако на примјер, процјена адекватности 

обично се врши у односу на: 

 формулацију политике, односно да ли су проблеми јасно дефинисани у смислу 

јавно- здравственог значаја, 
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 формулацију програма, односно да ли су програми адекватно формулисани у 

погледу циљева индикатора и критеријума. 

3. Прогрес је у ствари компарација између стварног (садашњег) и планираног   

програма. Са аспекта анализе система, он се своди на разматрање коришћења 

средстава (инпут). 

4. Ефикасност подразумијева рад уз најмање напора. Укратко, то значи да све што 

радимо, радимо уз коришћење минималних ресурса (кадар, новац, вријеме итд). 

За ту намјеру неопходно је дефинисати јединицу услуге, вријеме и трошкове. 

5. Ефективност се односи на постизање жељених резултата, односно на 

максималну добит у односу на уложена финансијска средстава. Ефективност је, 

у ствари, анализа постигнутих циљева изражена у смислу смањења 

здравственог проблема или побољшања незадовољавајуће здравствене 

ситуације. 

6. Учинак - позитиван ефекат, значи ефекат програма на посматрану популацију и 

обично је најтежа фаза у процесу евалуације. 

Основно питање које треба поставити је: 

‘’Да ли су циљеви програма остварени?“ Ако је одговор ,,да“, онда сљедеће питање 

треба да буде да ли је као резултат услиједило побољшање у погледу: 

 здравља и социо-економске ситуације, 

 квалитета живота. 

Учинак - позитиван ефекат је, у ствари, компарација двије различите димензије: 

 компарација промјена које су се одиграле са промјенама које су биле жељене, 

 ако су се промјене догодиле, компарација ових промјена са ситуацијом у којој 

се програм није спроводио. 

Евалуација се у ствари концентрише на резултате или исход активности програма и у 

основи се њоме постиже сљедеће: 

 одређује степен реализације специфичних циљева и напредовање ка општим 

циљевима, 

 указује на јаке и слабе тачке примјене програма, 

 сугеришу промјене у примјни програма и специфичних циљева, 

 ефикасност, 

 ефективност, 

 учинак (позитиван ефекат). 

Према томе, основна намјера евалуације је да: 

 побољша здравствене планове, 

 побољша здравствене програме, 

 побољша здравствену инфраструктуру, 

 побољша пружање здравствене заштите, и 

 побољша здравствено стање становништва путем стварања/добијања и употребе 

релевантних информација за одлучивање, односно за побољшање одлучивања у 

вези програма и пројекта. 
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3. ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЈЕШНУ ЕВАЛУАЦИЈУ 

Да би евалуација била успјешна, односно да би њени налази били корисни, неопходно 

је да се остваре сљедећи предуслови: 

1. Мотивација - жеља за промјеном, 

2. Адекватан информациони систем, 

3. Адекватне (релеватне и осјетљиве) информације, 

4. Резултати истраживања, 

5. Планови и програми (политика, стратегија, циљеви), 

6. Примјена планова, програма и активности, 

7. Критеријуми и индикатори (квантитативни и квалитативни), 

8. Индикатори за процјену ефективности. 

Као и код других процеса, и код евалуације могу да се јаве извјесна ограничења и 

баријере које могу негативно да утичу на њену реализацију. 

То могу бити: 

1. објективне баријере и ограничења 

 тешкоће да се мјере циљеви, 

 тешкоће да се примјени квалитативна процјена на бази квалитативних 

индикатора. 

2. субјективне баријере и ограничења 

 отпор евалуацији од стране разних фактора (сектора). 

На крају је увијек корисно запитати се: 

 Можемо ли без евалуације? 

 Можемо ли без плана њене примјене, без познавања њених резултата? 

 Можемо ли да побољшамо планирање и одлучивање без евалуације? 

На сва ова три питања одговор је ,,не“. Другим ријечима, без евалуације је немогуће 

знати не само шта се постигло и како се постигло, већ и стварне резултате, успјехе и 

достигнућа предузетих програма и мјера. 

4. ЕВАЛУАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРОГРАМА 

Програм се може сматрати као детаљан план онога шта треба да се уради. Он се може 

сматрати као: 

 обједињени низ активности усредсређених на један или више аспеката главног 

проблема, и 

 рад који треба да спроведе нека организација да би се задовољиле потребе. 

Евалуација здравственог програма је дио процеса руковођења здравственим развојем. 

Она је у ствари систематски и научни процес који одређује до ког степена је једна 

акција или група акција била успјешна у достигнућу постављених циљева. Она 

укључује мјерење адекватности, ефикасности и ефективности програма и омогућава 

преиспитивање приоритета, реалокацију ресурса, као и поновно дефинисање циљева. 

Информације које се прикупљају евалуацијом програма су у ствари ,,фидбек“ за 

планере, менаџере програма и оне који одлучују о здравственој политици, како би 

побољшали одлучивања у будућности. Према томе, само употреба ,,фидбек“ 

информација из евалуације може да води ка „нацрту осјетљивих/одговарајућих 
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закључака и давању корисних приједлога за акције у будућност. 

Треба нагласити да, мада евалуација може да буде један континуиран процес, њени 

резултати се обично обрађују, анализирају и извештавају у одређеном времену или 

специфичним интервалима. 

Тако је на примјер, могуће анализирати процјене: 

 прогреса и ефикасности - једном у години, 

 ефективности - у периоду дужем од једне године, 

 исход/ефект - у дужем периоду, најмање пет година од почетка извођења 

програма. 

Евалуација програма може имати различите форме и испитати различите аспекте 

функционисања програма. Врста евалуације која ће се спроводити треба да зависи од 

реалистичне процјене изводљивости (примјене) и потреба за информацијама оних који 

одлучују о извођењу програма. 

На основном нивоу здравствене заштите, намјера евалуације програма је да пружи 

информације о извођењу/извршењу програма ономе који одлучује о програму. 

Већ је напоменуто да је у било којој евалуацији, па и у евалуацији здравственог про-

грама, могуће узети у обзир сљедеће компоненте: 

1. Релевантност, 

2. Адекватност, 

3. Прогрес, 

4. Ефикасност, 

5. Ефективност, и 

6. импакт/ефект и корист. 

Из искуства је познато да је најчешћи и вјероватно прагматски прилаз или техника за 

евалуацију програма онај који је базиран на информацијама о: 

 ефикасности, 

 ефективности, и 

 користи, 

те ће они бити посебно обрађени. 

4.1. ЕФИКАСНОСТ 

Ефикасност је мјера аутпута према јединици инпута. Укратко речено, оно што 

радимо, радимо уз коришћење најмање ресурса (особље, новац, вријеме итд). 

Ефикасност је значи једна анализа резултата добијених у односу на учињен напор и 

употребљене ресурсе. Питање које увијек постоји је могу ли ови резултати бити 

постигнути боље, брже и јефтиније? 

За ову намјеру потребно је да се дефинише: 

1. јединица услуге (посјета, преглед, вакцинација, превијање, болеснички дан,        

лабараторијски тест и слично), 

2. вријеме (трајање у данима, часовима, раинутима и слично), и 

3. цијена коштања јединице услуга. 

Код ефикасности је такође потребно направити разлику између: 

 Техничке ефикасности као на примјер: нивоа заштите, метода рјешавања 
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проблема, особља укљученог у рад програма, анализе трошкова, подобности 

(зграде, кола, опрема итд), колаборације са другим институцијма и програмима 

и менаџментске контроле, и 

 Цијене ефикасности која је један важан аспект анализе било ког програма. 

Просто речено, цијена ефикасности је однос укупне цијене (трошкова) програма, према 

броју јединица услуга програма, без обраћања пажње на исход ових услуга, или пак 

однос инпута према аутпуту програма. 

4.2. ЕФЕКТИВНОСТ 

Ефективност је степен до кога је постигнут зацртан (постављен) циљ, односно, то је 

нешто што руковођење (менаџмент) покушава да побољша. 

Ефективност значи добити/постићи најбољи резултат за дат износ ресурса (новца). 

Процјену ефективности треба вршити на бази анализа достигнућа специфичних 

циљева који су, уколико је могуће, изражени у смислу смањења здравственог проблема 

или побољшања неке незадовољавајуће здравствене ситуације. 

Дефиниција непосредних циљева и аутпут индикатора за вријеме планирања програма 

у многоме може да помогне евалуацију ефективности. 

Ефективност, дакле, процјењује степен до кога су специфични циљеви достигнути и 

непосредни циљеви постигнути. 

Кост ефективност повезује коштање (цијену), не према лицима којима се пружа 

услуга, већ само према оним лицима на које је програм позитивно утицао (исход). 

Најједноставније речено, кост ефективност је однос инпута и исхода програма. 

4.3. КОРИСТ - БЕНЕФИТ 

Корист од једног здравственог програма су жељени ефекти програма у погледу 

основних развојних циљева земље. Супротно томе, пропуст да се употребе 

расположива средства, технологија или институције на најбољи начин резултира у 

губитку за заједницу. 

Корист/бенефит се може посматрати као помоћ или предност, али такође и као 

профит,  

Корист/бенефит цијена је однос мјерљивих вриједности користи према трошковима 

(цијени); најједноставније речено, цијена - корист је однос инпута и користи. 

Израчунавање односа цијена - корист врши се да би се одредила оправданост 

(примјенљивост) или успјех једног програма. 

Треба посебно указати да није увијек могуће повезати користи и цијене само у смислу 

новца. Често прилаз цијена - корист захтијева превод у квалитативном смислу. Овај 

концепт такођер укључује и концепт садашње вриједности. Дакле, неко може да 

упоређује ефекте  садашњих вриједности и користи и цијене. 
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5. КОМПАРАЦИЈА МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Мониторинг и евалуација су двије активности које се често спроводе заједно и 

узајамно се допуњују. Оне су у ствари повратни механизми који су конструисани у 

циљу добијања релевантних информација за доношење одлука у процесу руковођења. 

Мада оба ова процеса имају много сличности, они се ипак разликују један од другог у 

многим димензијама. Из тих разлога, за боље разумијевање и њихово спровођење од 

стране менаџера, потребно их је детаљно описати. 

5.1. ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг је једна од главних функција менаџмента, односно менаџментског 

процеса. У ствари, мониторинг је повратни механизам који је потребан да би се 

прикупиле информације за одлучивање. 

Главне карактеристике мониторинга су да: 

 свакодневно континуирано прати активности у пероиду њихове примјене, 

 идентификује нека одступања (девијације) од планиране примјене, 

 провјери да ли се ова одступања крећу изван дозвоијених лимита, 

 предузме корективне акције итд. 

Према томе, за мониторинг је важно да се прати односно уради ствар, а не какав је и 

колики допринос учињеног у побољшању ситуације и постизању циљева. Значи, у 

центру пажње мониторинга је „урадити ствар“ брзо, на вријеме, односно ефикасно и 

предузимање одговарајућих мјера одмах по уочавању одступања. 

 

5.2. ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Евалуација се најчешће не убраја у функције менаџмента, али је неопходна за 

сагледавање успјеха програма, односно постављених циљева. Она помаже планерима и 

менаџерима да доносе праве одлуке. 

Главне карактеристике евалуације су да: 

 прати/процјењује извршење задатака и циљева, 

 мјери допринос њиховог извршења, 

 прати/процјењује адекватност, релевантност и ефективност извршења задатака, 

 предлаже неопходне промјене, корекције програма (репрограмирање) и 

редефинисање циљева. 

Према томе, за евалуацију је важно да оцијени да ли су урађене’’праве ствари“,         

односно какав и колики је допринос учињен на побољшању ситуације. Значи, у центру 

пажње евалуације је урадити "праву ствар", односно ефективно, и предложити извјесне 

корекције програма и редефинисање циљева. 
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Менаџмент сваким даном постаје све значајнији фактор за општи друштвено-

економски развој и развој његових дијелова, области, сектора, система, институција, 

програма, тимова итд. 

У почетку свог развоја менаџмент се претежно примјењивао у индустрији и и пратио 

њену ,,револуцију“, доцније у другим областима организација - заједница људи, а 

данас се може рећи да нема области/дијела организоване људске заједнице где се он не 

примјењује. Та ријеч, односно њена употреба, постала је не само потреба, већ и мода. 

Скоро слично се може рећи и за значај менаџмента за здравствени систем. У почетку је 

његов значај (активност) претежно био усмјерен на планирање и праћење реализације 

планова, док је доцније ,,заузимао“ све више простора у свим дијеловима здравственог 

система. Данас он има необично велики значај за функционисање свих нивоа 

здравственог система; он је потребан и неопходан, али у исто вријеме и један велики 

изазов. 

 

1. МЕНАЏМЕНТ И ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Друштвено-економски развој је један континуирани процес развоја цијелог друштва на 

који утичу многи фактори објективне, али и субјективне природе. Међу тим 

многобројним факторима видно мјесто заузимају здравље, здравствено стање и 

здравствени развој. Из тих разлога, при посматрању и анализи друштвено-економског 

развоја, потребно је посматрати и здравствени развој, односно његов утицај на општи 

развој. 

Да би се пратио друштвено-економски развој и могућност утицаја менаџмента на њега, 

могуће је употријебити сљедеће индикаторе: 

1. Укупан национални производ (бруто национални производ - БНП), 

2. Просјечан годишњи раст укупног националног производа, изражен у виду 

процента, 

3. Национални производ ''по глави становника''( '' пер капита'' ) - у УС$), 

4. Просјечан годишњи раст националног производа ''пер капита'', изражен у виду 

процента. 

Већи број истраживања у овој области бавио се проучавањем везе између прихода и 

социјалних ресурса (инпут), као на примјер: здравствене службе, едукације, исхране, 

снадбијевања водом, хигијенских услова и здравља. Статистичке анализе помоћу 

мултипле регресије потврдиле су да је здравље ,,осјетљиво“ на манипулације путем 

социјалног ресурса. При томе треба имати на уму да је повезаност између економског 

развоја, здравствене службе и здравља једна непријатна комплексност која захтијева 

сагледавање не само социјалних инпута (ресурса) већ и њихових исхода у виду 

здравља. 

Све је мања, а скоро и да не постоји, разлика између оних који су придавали значај 

побољшању здравља и смањењу смртности, претежно због медицинских интервенција, 

и оних који су сматрали да је повећање животног стандарда доминантно у побољшању 

здравља. 

Нова истраживања све више указују да се уз економске и друге побројане факторе 

морају разумјети и узети у обзир и културни, социјални, као и бихевиорални фактори, 

уколико се жели побољшање здравља становништва свијета. 
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Један од примјера који указује на комплексност здравља, односно здравственог стања, 

у смислу да сам економски развој не значи аутоматски и боље здравље, јесу САД. Оне 

спадају у земље са највећим бруто националним дохотком, издвајају највише за 

здравствену заштиту (скоро 14% од бруто националног дохотка), имају отворен, 

развијен здравствени систем и здравствену службу, али и поред тога неки здравствени 

индикатори су много лошији од оних у Великој Британији или Јапану, гдје се за 

здравље одваја упола мања средстава него у САД. 

С друге стране, неколико неразвијених земаља, нпр. Шри Ланка и Керала у Индији, 

иако имају мали национални доходак и издвајају недовољно средстава за здравствену 

заштиту, налазе се у погледу већине здравствених индикатора на нивоу развијених 

земаља. 

Нарочито током посљедњих декада, како богатије, тако и сиромашније земље 

преиспитују многе аспекте здравља повезане са стањем социјалног и економског 

развоја. При томе се не негира национални доходак и његов утицај на здравље, али се 

све више проучавају и други фактори као што су: консолидација људских права и 

норме социјалне интеграције, едукација народа, повећавање права народа/људи да 

партиципирају у политици, испуњење основних људских потреба које дају могућност 

за достојанствен живот итд. 

Већ је раније указано да се менаџмент развијао са развојем друштвено-економских 

односа. Како су ти односи постојали све компликованији и комплекснији, осјећала се 

потреба да се они што адекватније прате. Јасно је да је то могуће спровести једним 

успјешним и ефективним менаџментом на свим нивоима друштвене хијерархије. 

Успјешно и реалистичко планирање развоја, обраћање пажње на приоритете друштва, 

адекватна организованост појединих сектора друштва, примјена договорених 

стратегија и мјера, праћење и њихова контрола на свим нивоима друштвеног развоја, 

евалуација тог развоја итд, омогућавају да се тај развој не развија стихијски, већ у оном 

правцу у којем су постављени циљеви тог развоја. У томе и јесте значај менаџмента, 

јер он може да у том развоју одигра врло позитивну и кључну улогу. 

Тамо гдје је менаџмент успјешан на свим нивоима друштва (боље планирање, 

организација, контрола, комуникација итд) може се очекивати да ће социјално-

економски развој свих нивоа, укључујући и сам врх хијерархије гдје се доносе 

политика и стратегија развоја, бити успјешан. 

Треба имати на уму да при покушају унапређења управљања и руковођења друштвено-

економским развојем не треба заборавити процес здравственог развоја, јер је он не 

само с њим повезан, већ чини дио социјално-економског развоја и промјена. 

 

2. МЕНАЏМЕНТ И ЗДРАВСТВЕНИ РАЗВОЈ 

Историјски гледано, људи су још давно схватили да постоји веза између развоја 

друштва и друштвених односа и здравља, али је било потребно доста времена и напора 

да се приближимо једном научном и стручном сагледавању овог проблема. 

Данас многи истраживачи раде на изучавању овога проблема, указују на његов значај, 

дају примјере повезаности развоја и здравља и предлажу мјере за побољшање здравља 

народа. 
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Све већи број истраживача и експерата СЗО, на неколико својих скупова посвећених 

овом проблему, указују да ''здравље није само предуслов, већ и резултат развоја''. 

Сматра се такође да здравље, спољна средина и општи развој представљају тријаду од 

чијег међусобног односа у многоме зависи здравствено стање становништва. 

Здравствени развој, који се све чешће употребљава као термин, у ствари је дуг процес 

који се одвија у популацији једне земље, заједницама и породицама. Његов крајњи 

продукт, односно циљ, је повећање благостања људи које је обељежено не само 

смањењем ,,терета“ болести, већ и постизањем физичког и психолошког стања које 

води ка задовољавајућем економском функционисању и социјалној интеграцији. 

Очигледно је да је здравствени развој повезан са процесом општег развоја и да је дио 

већег процеса економског и социјалног развоја и промјена. 

Повезаност развоја са здрављем, односно промјенама нивоа здравља, по некима се 

дешава сама од себе, док други сматрају да је она резултат постојања већих 

расположивих ресурса и њиховог коришћења за спровођење разних програма. 

Неки истраживачи инсистирају на томе да у здравственом развоју етички принципи - 

аспекти треба да претходе развојним, односно економским аспектима. Имајући на уму 

све претходно поменуто, такође се сматра да мора да постоји и сљедеће: 

 јака повезаност између здравља и здравственог развоја; 

 стална промјена услова живота, развоја друштва и друштвено-економских 

односа, али и развоја мисли, искустава и сазнања, све већи технолошки 

напредак и мотивација за бољим, успјешнијим, срећнијим и ,,здравим“ 

животом; 

 стална транзиција (демографска, епидемиолошка, здравствена) која је такође 

један од фактора промјена, а и промјена сама по себи. 

Узимајући у обзир све претходне карактеристике драштвено-економских односа, 

здравља и здравственог развоја, многи истраживачи су испитивали могућност да се 

утиче на ефикасност и ефективност спровођења разних програма здравствене заштите, 

односно примјене менаџмента за здравствени развој. 

Свјетска здравствена организација се (нарочито послије прихватања стратегије 

„Здравље за све до 2000. године“, почетком 80-те године) посебно бавила програмима 

здравствене заштите и програмима здравственог развоја и могућностима њихове 

примјене и руковођења. 

Програм здравственог развоја неопходно је да специфицира: 

 непосредне циљеве становништва (геополитичке, популационе групе итд), 

 покривеност, 

 институционалне и политичке промјене (уколико су потребне), 

 ко ће примјенити стратегије (особље), 

 са којим ресурсима, и 

 када (вријеме). 

Реализација програма здравственог развоја доводи до постизања непосредних циљева 

на бази постављених стратегија, уз коришћење доступних ресурса. 

С обзиром да стратегије реализације програма укључују и руковођење, очигледно је да 

реализација стратегије није могућа без успјешног менаџмента на свим нивоима и 

етапама реализације програма здравственог развоја. Крајњи циљ менаџмента програма 
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здравственог развоја је побољшање здравственог стања становништва. 

 

3. МЕНАЏМЕНТ И РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

Здравствене установе су оне специфичне установе које спроводе здравствену 

дјелатност. 

Сврха постојања и управљања здравственим организацијама/установама је рад на 

побољшању и унапређењу здравственог стања становништва које она покрива. 

Здравствена установа има двије своје функције/мисије: унутрашњу и спољашњу. 

Унутрашња мисија односи се на испуњење њеног успјешног развоја (одговарајућу 

структру, кохезију између јединица организације и задовољење потреба својих 

радника). 

Спољашња мисија односи се на испуњење њене улоге и мјеста за постизање циљева 

заједнице, односно задовољење захтјева и потреба становништва за здравственом 

заштитом. 

Према томе, развој здравствене установе у ствари представља скуп напора и мјера 

усмјерених ка постизању циљева како унутрашње, тако и њене спољашње мисије.  

Развој организације значи планирање и реализацију свих оних промјена које треба да 

побољшају резултате организације на задовољство њених чланова, али исто тако и 

свих аспеката и субјеката дугорочних - стратегијских промјена. 

Развој организације путем стратегијских промјена захтијева израду програма развоја 

организације (мада промјене у организацији не морају бити посљедица програма    

развоја, већ и неких других фактора), као и мијењање менаџмента. 

Нагласак у једном континуираном развоју организације се постепено ставља на 

стратегијску визију развоја која је предуслов увођења стратешког менаџмента. 

Стратешки менаџмент се може сматрати као процес руковођења који укључује                    

ангажованост организације на изади стратешких планова и њихове примјене. Мада је 

он претежно везан за највише органе управљања и руковођења у једном систему, 

односно за дефинисање и примјену одговарајуће политике и стратегије, он свакако има 

утицај не само на спољашње мисије здравствених организација, већ и на њихове 

унутрашње мисије. 

Развој организације путем промјена доводи постепено до мијењања менаџмента, од 

‘’класичног“, до ’’колаборативног менаџмента’’ који се базира на партиципацији 

подређених чланова организације и подјели моћи, умјесто на хијерархијски 

успостављеном ауторитету. 

Имајући на уму важност здравствених установа за спровођење здравствене заштите 

становништва, њихово оснивање, почетак рада, односно дозвола за рад, управљање, 

руковођење, надзор над законитошћу рада и укидање здравствених установа, најчешће 

се регулишу законским прописима. 

Што се тиче права, обавеза и одговорности запослених у здравственој установи, она се 

код нас регулишу прописима о радним односима у организацијама - установама и 

колективним уговором. 
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Поред овога, потребно је истаћи да по Закону о здравственој заштити Републике 

Српске здравствене установе спроводе здравствену заштиту и послове здравствене 

дјелатности на начелу јединства превентивних, дијагностичко-терапеутских и 

рехабилитационих мјера, као и на начелима свеобухватности, доступности, 

непрекидности, ефикасности и достигнућима медицинске и других наука. 

Такође, према овом закону одређене су сљедеће дјелатности здравствене установе 

које је она у оквиру своје дјелатности дужна да уради: 

 прати и проучава здравствено стање, 

 спроводи мјере здравственог васпитања, 

 истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда, као и начин и 

мјере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и 

квалитетног лијечења, рехабилитације и спречавање инвалидности, 

 прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лијечења и 

рехабилитације, 

 организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника и сарадника, 

 спроводи програме здравствене заштите, 

 утврђује и спроводи мјере у елементарним непогодама и ванредним стањима, 

 спроводи мјере ради спречавања нежељених компликација и посљедица при 

пружању здравствене заштите, и 

 организује и спроводи унутрашњи надзор над стручним радом. 

Специјалне здравствене установе, као што су клинике, институти, заводи и заводи за 

здравствену заштиту, поред горе наведених мјера, врше и разна испитивања, утврђују 

стручно-медицинске и доктринарне ставове, пружају уже специјализоване услуге, 

школовање и стручно усавршавање и специјализације здравствених радника и 

сарадника. 

У оваквој ситуацији и фази развоја здравствене заштите и здравствене службе гдје је 

највећи дио активности у вези оснивања, организације, функционисања и надзора 

регулисан законом и другом регулативом, менаџмент се више своди на управљање, а 

мање на руковођење. 

Директори, односно руководиоци здравствених установа који су постављени на ту 

функцију од стране виших органа, односно министарства и сл., могу се сматрати више 

управницима него  менаџерима. У оваквој ситуацији они су најчешће у дилеми да ли да 

задовоље захтјеве надређеног, или оне због којих та установа, односно они сами 

постоје. Свакако је могуће да један искусан руководилац и у оваквој ситуацији и 

односима, у већини случајева, успије да нађе баланс између прописа и потреба и може 

да постигне задовољавајуће резултате. Неискусан пак руководилац најчешће само 

слиједи оно што је написано и што му се каже, односно нареди. Он/она ће вероватно 

задовољити надређену инстанцу, али не и стварне потребе становништва. 

Свакако да овакав став, односно пракса, не значи да не треба да постоје закони, 

прописи и друга регулатива који регулишу рад и функционисање здравствене службе и 

установе, већ да они не смију да буду кочница коришћења могућности (знања, 

искуства и вјештина) за унапређење и развој здравствених установа. 

Стил менаџера који се примјењује у оваквој ситуацији је најчешће аутократски, иако и 

овдје постоје могућности примјене једног стила који је партиципирајући и 

демократски. 
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У условима примјене мање стриктних закона, прописа и других регулатива, са 

примјеном децентрализације, односно одговарајућим делегирањем ауторитета и 

одговорности нижим нивоима, менаџмент и менаџери имају већу могућност да покажу 

своју способност и вјештину. 

Менаџмент и менаџери могу да буду укључени у сљедеће активности: 

1. Дефинисање мреже и капацитета здравствених установа (највиши ниво 

менаџмента), 

2. Израда планова и програма рада установа (највиши и средњи ниво менаџмента), 

3. Изградња установе (средњи ниво менаџмента), 

4. Опрема установе (средњи и основни ниво менаџмента), 

5. Избор и обука кадра (средњи и основни ниво менаџмента), 

6. Организација рада установе (средњи и основни ниво менаџмента), 

7. Унапређење колаборације и координације међу одјељењима/одсјецима (средњи 

и основни ниво менаџмента), 

8. Формирање органа здравствене установе (средњи ниво менаџмента), 

9. Организовање контроле и надзора над радом (највиши и средњи ниво 

менаџмента), 

10. Организовање усавршавања здравствених кадрова (највиши и средњи ниво                 

менаџмента), и 

11. Друге активности од значаја за рад и функционисање рада здравствене 

установе. 

У реализацији свих ових активности, менаџмент и менаџери могу много да допринесу, 

како у почетној фази изградње и опремања установе, тако и кад она почне да ради. 

Један успјешан менаџер, користећи своје знање, искуство и вјештине у једном мање 

ригорозном систему, може да искористи све шансе и могућности за унапређење рада и        

постизања циљева у установи (унутрашња мисија). Он или она могу да учествују у: 

1. Дефинисању циљева установе, 

2. Припремању плана развоја установе, 

3. Одређивању потреба неопходних за изградњу, опремање, избор кадрова, 

њихову обуку итд, 

4. Унапређењу организације рада и фонкционисања установе, 

5. Формирању тимова, 

6. Унапређењу односа међу члановима установе, 

7. Стварању одговарајуће климе у установи, 

8. Унапређењу процеса одлучивања, 

9. Унапређењу контроле реализације задатака, 

10. Истраживању могућности за ефикаснији и ефективнији рад, 

11. Унапређењу еволуирања програма, и 

12. Коришћењу свих анализа, искустава, налаза, ради побољшања и унапређења 

свог рада, рада осталих чланова установе у циљу унапређења рада и постизања 

циљева установе. 

Поред овога, успјешан менаџер може врло позитивно да утиче на задовољење спољне 

мисије његове установе, унапређујући унутрашњу мисију и каналишући њене      

активности ка постизању оних циљева који доводе до задовољења потреба за 

здравственом заштитом становништва на што ефективнији начин. 

У условима где постоји већина предуслова за успјешан менаџмент, искуства, знање и 
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вјештина једног менаџера могу да дођу до пуног изражаја. Стил менаџера који се може 

примјенити у оваквим ситуацијама и који може да постигне добре резултате, најчешће 

је партиципирајући и демократски. 

4. МЕНАЏМЕНТ И РАЗВОЈ ТИМА 

У поглављу о колаборацији, сарадњи и тимском раду, описани су тим, тимски рад, 

стварање и развој тима и његов значај за постизање циљева организације. Посебно је 

наглашено да добро функционисање тима (тимова у једној организацији/установи) 

учвршћује интерперсоналне односе, ствара добру атмосферу за такмичење, доприноси 

извршењу задатака тима/тимова, а самим тим и бољем функционисању и постизању 

циљева организације/установе. 

Здравствени тим се може дефинисати као група људи, најчешће здравствених 

радника, који раде заједно да би пружили здравствену заштиту појединцима и 

породицама у једној заједници.     Здравствени тим има свој заједнички циљ. Њега чине 

сви чланови тима од љекара и сестре, до службеника, возача итд, који раде заједно и 

доприносе успјеху тима на основу својих способности и вјештина, у координацији са 

другим члановима. 

Познато је много врста здравствених тимова у зависности од врсте посла који 

обављају. Тако, на примјер, постоје тимови: 

 љекара опште медицине, 

 специјалиста, 

 мобилни, 

 хитне помоћи, 

 хируршки итд. 

За све њих је важно да оно што раде, раде на најбољи могући начин. Да би то било 

могуће, сваки тим треба да има доброг лидера. Он мора да заједно са својим тимом 

постави циљеве, мотивише људе, помаже људима да постигну радне циљеве, буде 

одговоран према себи и свом раду, буде одговоран за друге, помаже им да напредују, 

усавршава себе и даје шансу другима за развој. 

Да би то могао успјешно да ради, он мора да буде одговоран за успјехе, али и неуспјехе 

тима и свих чланова свога тима. Он мора, до извјесног степена, да делегира ауторитет 

који има осталим члановима тима. 

Ауторитет и одговорност често ,,иду“ заједно, али они нису исто. Обичним рјечником 

речено, људи употребљавају ауторитет да би урадили неки посао за који су одговорни. 

Ауторитет може да се употреби лично, али може и да се делегира, односно да се да 

право драгој особи да може доносити одлуке у његово име. Давање (делегирање) 

ауторитета другима има своје предности, али и слабости. 

Делегирање ауторитета може имати сљедеће предности: 

 делегирање права на неке одлуке може да уштеди вријеме за друге активности, 

 кад се рад спроводи на већој територији, удаљени члан тима може да донесе 

одлуке без чекања од ''више инстанце'', 

 делегирање одговорности може да уштеди вријеме чекања добијања одлука од        

''виших инстанци'',   

 они који су добили извјестан ауторитет обично су пажљиви у његовој примјени, 
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и 

 они који су добили извјестан ауторитет, обично то цијене и боље су 

мотивисани. 

Делегирање ауторитета може имати и извесне слабости: 

 ако се донесе погрешна одлука, посао се не извршава или се уради мање добро, 

 ако се делегирање не спроведе одговарајуће, онда вођа може сав свој посао да 

пребаци својим подређенима, а врло мало себи, 

 лидер може да делегира ауторитет ''погрешној'' особи, са мање искуства, или у                

неповољно вријеме или у неповољној ситуацији. 

Сви побројани и многи други фактори морају се узети у обзир у руковођењу развојем 

тима. Један од фактора који утичу на развој и рад тима је и сам стил менаџера. 

У принципу, стил менаџера треба бити прилагођен ситуацији, како би се, узимајући у 

обзир све околности, употребио онај стил који највише одговара. 

Вјероватно да демократски стил ( ''хајде да се договоримо шта треба да урадимо'' ), има 

предност у односу на аутократски-диктаторски ( ''уради шта ти кажем и ништа више'' ) 

и анархистички ( ''уради шта хоћеш - шта ти је воља'' ). 

 

5. КАКО МЕНАЏМЕНТ ПОБОЉШАВА  

    ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

Жеља скоро свих људи, а посебно менаџера је да се ''ураде ствари“, односно да се 

''заврши посао'' који је договорен (на нивоу тима, програма, установе). Да би се то 

(договорено) постигло, потребна је што ефикаснија употреба доступних средстава, 

постојећи кадар, употреба техника и технологија које на одговарајући начин дају 

добре/задовољавајуће резултате, како би се са што мање средстава и времена постигли 

постављени циљеви. 

Ако се то прихвати као мисао водиља и смисао менаџмента, онда посебно мјесто у том 

процесу имају ефикасност и ефективност. 

1) Ефикасност 

Под ефикасношћу се подразумева рад уз најмање напора. Укратко, то значи да све што 

радимо, радимо уз коришћење минималних ресурса (кадар, новае, вријеме итд). За ту 

намјеру неопходно је дефинисати: јединицу услуге, вријеме и трошкове. 

Најједноставније речено, ефикасност је урадити ствари (посао, задатак) добро, брзо. 

Тако на примјер, ефикаснији је онај љекар који за један сат радног времена у просјеку 

прегледа више пацијената (рецимо 5), од другог љекара који за исто вријеме прегледа 

мање (рецимо 4). За ову компарацију ефикасности било је потребно да се знају 

јединица услуге (преглед) и вријеме (број прегледа за 1 сат). Треба посебно истаћи, да 

се ефикасност не односи и не обраћа посебну пажњу на резултат и квалитет 

урађеног/извршеног посла. 

За процјену ефикасности потребно је дефинисати: а) јединицу услуге (посјете, 

прегледе, болеснички дан, лабораторијски преглед итд), б) вријеме (трајање у данима, 
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часовима,         минутима итд) и ц) цијену - коштање јединице услуга. 

При праћењу ефикасности на нивоу програма/пројекта, посебно је потребно сагледати 

и разликовати техничку ефикасност од цост-ефикасности (цијене/трошкови 

ефикасности). 

Код праћења техничке ефикасности потребно је знати: да ли активности одговарају 

том нивоу заштите, да ли су примијењене методе корисне, да ли су то прави кадрови за 

рјешавање стручног проблема итд. 

Код праћења кост-ефикасности, која је веома важан аспект анализе било ког програма, 

службе или установе, потребно је ставити у однос укупну цијену програма (инпут) 

према јединицама услуга које су пружене, не упуштајући се у исход пружених услуга 

(аутпут). 

Тако на примјер, ако би један програм вакцинације у једној општини (који покрива дом 

здравља) коштао 100.000 КМ (серуми, особље, транспорт, публицитет, друга опрема 

итд), а у тој години је вакцинисано 5000 дјеце, цост-ефективност програма је однос 

100.000/5000, односно 20 КМ по једном вакцинисаном дјетету. 

За менаџере на свим нивоима здравствене заштите потребно је да буду ефикасни, али 

сама ефикасност не значи успјешност и ефективност менаџмента и менаџера. Питање 

које један менаџер стално себи треба да поставља је: 

''Да ли су ови резултати могли бити постигнути боље, брже и јефтиније, односно са 

мање ресурса, са мање времена и са мање пара''. 

2) Ефективност 

Ефективност се односи на постизање жељених резултата, односно на максималну 

добит у односу на уложена финансијска средства. Ефективност је, у ствари, анализа 

постигнутих циљева изражена у смислу смањења здравственог проблема или 

побољшања незадовољавајуће здравствене ситуације. 

Дакле, ефективност мјери степен достигнућа предодређених специфичних и 

непосредних циљева програма, службе или институције. То је такође ''ефекат 

активности и крајњи резултати исхода или користи за популацију, који је постигнут у 

вези са одређеним специфичним циљевима''. 

Једноставно речено, ефективност је урадити праве/адекватне ствари, а не само ствари 

добро/на прави начин. 

Код праћења кост-ефективности, којаје један од најважнијих аспеката анализе било ког 

програма, службе или установе, потребно је ставити у однос укупну цијену програма 

(инпут), не према лицима која су пружила услуге, већ према онима на које је програм 

дјеловао позитивно. Кост-ефективност је однос инпут-а и исхода програма. 

За менаџмент и менаџере свих нивоа потребно је да буду не само ефикасни, већ и 

ефективни, јер ће само на тај начин доћи до побољшања ефекта програма (мање 

болесних, мање умрлих итд), односно до постизања општег циља - бољег здравља 

народа. 
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Без обзира како се менаџмент схвата, као пракса, наука или умјетност или пак            

заједно, њиме се жели да се ''ствари ураде'' и заврши посао. У суштини, менаџмент се 

односи на ефикасну употребу ресурса и стварање могућности да људи раде заједно 

(складно) да би се постигли специфични циљеви. 

Међутим, када се менаџмент односи на здравље, здравствени менаџмент, менаџмент 

здравственог система, менаџмент институција (болнице, домови здравља итд) или 

здравствених програма, пројеката и тимова, поред општих принципа менаџмента треба 

имати на уму и све специфичности рада у здравственом систему, људи који раде у 

њему и људи за које они постоје и раде. 

Успешно завршавање неког посла/задатка, успјешан менаџмент, је сан сваке              

организације и сваког менаџера. Да би тај сан могао да се оствари, потребни су 

извјесни предуслови. Овде ће бити описани неки од предуслова за успјешан 

менаџмент. 

 

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ УСПЈЕШНОГ МЕНАЏМЕНТА 

Да би могло да се говори о предусловима за успјешан менаџмент, потребно је прије 

свега дефинисати шта се под тим подразумијева. 

Под успјешним менаџментом подразумијева се онај менаџмент који у једној 

организацији, установи, програму, тиму, односно заједници, где људи раде, на 

задовољавајући начин: 

 планира свој рад, 

 организује (рад) људи, 

 спроводи договорене активности, 

 врши контролу њиховог извршења, 

 омогућава добру комуникацију и мотивацију људи, 

 ствара добру радну климу, 

 ефикасно и ефективно користи доступне ресурсе, 

 доноси одговарајуће одлуке, 

 координише рад разних јединица у организацији, али и рад цијеле 

организације/установе у односу на окружење итд, са циљем да се реални и 

могуће остварљиви циљеви постигну. 

У пракси је скоро немогуће задовољити све критеријуме за успјешност менаџмента. 

Предуслове за успјешан менаџмент могуће је подијелити на опште и специфичне. 
 

2. ОПШТИ ПРЕДУСЛОВИ 

Под општим предусловима за успјешан менаџмент могу се сматрати сви они који се 

односе на општи друштвени развој и сви они фактори који на њега директно или 

индиректно могу да утичу. Међу њима су најзначајнији: 

1. Мир представља један од најважнијих фактора за успјешан општи развој, па 

самим тим и развој менаџмента. 

2. Политичка стабилност омогућава да се договорени општи циљеви и планови 

развоја могу спроводити у средини без политичких, али и економских 
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турбуленција. 

3. Сталан друштвено-економски развој омогућава не само погоднију и успјешнију 

средину за рад и развој, већ и за адекватније и прецизније планирање развоја. 

Овакав развој погодује менаџменту. 

4. Добри услови рада и искуство омогућавају не само лакшу комуникацију са 

људима и успјешнију мотивацију, већ и успјешнију реализацију постављених 

задатака и циљева. 

5. Добар систем школовања, образовања и усавршавања ствара руководећи кадар 

који ће успјешније спроводити све функције менаџмента. 

6. Задовољавајући здравствени систем смањује могућност извјесних девијација у 

његовом развоју и рјешавању проблема и баријера, без већих посљедица по рад 

организација и установа у њему. 

7. Одговарајући закони, прописи, како на нивоу друштва (државе), тако и 

појединих сектора (здравље и здравствена заштита). 

8. Подобна спољна средина погодује развоју и успјешном спровођењу 

менаџмента. 

9. Одговарајући развој појединих сектора погодује менаџментском принципу, 

како у њима самима, тако и у читавом систему. 

10. Добра анализа ситуације, општа, сектора, система итд, омогућава бољу 

идентификацију проблема и приоритета, па самим тим и адекватније 

одлучивање и мјере за њихово решавање. 

11. Израда адекватних и реалистичких општих планова и програма развоја је важан 

предуслов за њихово успјешније спровођење и контролу. 

Из искуства је познато да сви претходно побројани општи услови немају једнак значај 

за примјену менаџмента, односно за његову успјешну улогу у реализацији програма, 

пројеката и активности. 

Међу њима посебан значај имају мир, политичка стабилност и сталан друштвено-

економски развој без којих се, и поред задовољења осталих предуслова, не може 

очекивати ни задовољавајуће управљање и руковођење на свим нивоима друштвеног 

развоја. 

 

3. СПЕЦИФИЧНИ / ИНДИВИДУАЛНИ  ПРЕДУСЛОВИ 

 

Специфични предуслови се више односе на индивидуе и њихов утицај на успјешност 

управљања и руковођења. Међу овим предусловима посебно мјесто заузимају: 

1. Искуство представља предност, нарочито при изради реалистичких планова и 

програма и рјешавања извјесних проблема и конфликата. 

2. Едукација и усавршавање (претходни) омогућавају коришћење теоретских и            

истраживачких концепата у практичном рјешавању уочених проблема и 

слабости. 
 

3. Стил управљања и руковођења може да игра значајну улогу, нарочито ако се 

примјени онај који највише одговара постојећој ситуацији. 

4. Жеља за напретком представља мотор који покреће и омогућава постизање 

добрих резултата. 

5. Жеља за успјехом представља мотор који покреће и омогућава постизање 
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добрих резултата. 

6. Жеља за истицањем представља мотор који покреће и омогућава постизање 

добрих резултата. 

7. Жеља за промјеном је важан предуслов, ако је посљедица сагледавања проблема 

који траже одговарајућу промену. 

8. Жеља за промјеном на боље омогућава промјену, не само ради промјене, већ 

промјену која ће довести до бољих резултата. 

9. Жеља за реформом не само да може да покрене реформу (цијелог система, свог 

сектора, установе, тима итд), већ и да примјени оне мјере и акције које ће 

поправити ситуацију. 

10. Жеља за владањем и влашћу за многе представља јак стимуланс за успјехом. 

11. Самокритичност омогућава да се реалније сагледају сопствене способности и 

могућности. 

12. Самопроцјена, која се најчешће врши специјалхо конструисаним упитницима, 

може да укаже на предности, али и на слабости руковођења и стила. 

13. Жеља {потреба) за мониторингом омогућава да се прати и контролише 

реализација програма и активности. 

14. Жеља (потреба) за евалуацијом омогућава да се примјена програма и активно-  

сти прате, у односу на постигнуте резултате и ефективности. 

Индивидуалне карактеристике руководилаца могу позитивно да утичу на успјешност 

менаџмента. Из искуства је познато да у истом систему и сличним условима поједине 

организације/установе раде боље и успјешније од других, баш захваљујући људском 

фактору, односно индивидуалним карактеристикама руководиоца. 

Из свих претходно поменутих општих и индивидуалних предуслова, вјероватно је да 

индивидуалне карактеристике менаџера, а посебно његова жеља за успјехом, 

напретком, истицањем и жеља за промјеном на боље, могу да буду ''доминантни'' 

предуслови за успјешан менаџмент. 

 

4.  МЕНАЏМЕНТ (УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ)  

     У НЕПОДОБНИМ УСЛОВИМА 

 

У разним фазама развоја друштва и разним ситуацијама постоји могућност да нема 

одговарајућих предуслова за успјешан менаџмент. Иако је могуће да у неподобним        

условима извјесни менаџери успију (успјешно раде), у принципу ти неподобни услови 

дјелују негативно на успјешност менаџмента. 

Постоје различите подјеле фактора који утичу на стварање неподобних услова за 

менаџмент. Тако на примјер, једна од подјела дијели ове факторе на: препреке/сметње 

и ограничења/лимитирајуће факторе. 

Препреке/сметње су они фактори који се морају превазићи да би се постигли 

постављени циљеви. Оне се могу превазићи, заобићи или уклонити. Препреке/сметње 

се могу подијелити на оне које се доводе у везу са ресурсима (недостатак лијекова, 

филмова итд) и оне које нису у вези са ресурсима (лош став здравственог особља итд). 

Лимитирајући фактори (ограничења) су они који спречавају непосредно постизање 
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специфичних циљева. 

Главна ограничења се могу разматрати у оквиру сљедећих категорија: култура, 

став, понашање, ресурси, економски, финансијски, социјални, политички, 

административни, професионални (економисти, љекари итд), организациони 

(структуре итд), технолошки, биолошки, еколошки, хумани итд. 

Ограничења могу бити: 

 која се могу уклонити (нпр. рјешења се могу наћи), 

 која се не могу уклонити, која се могу промијенити (промјена природе, 

квалитативна или квантитативна), 

 која се могу смањити (промјена интензитета негативног задатка итд). 

Друга могућа подјела фактора који утичу на стварање неподобних услова за менаџмент 

је она која их дијели на објективне и субјективне. 

Међу објективним факторима најважнији су: 

1. Рат и ратни услови, 

2. Политичка нестабилност, 

3. Неподобни услови спољне средине (социјални, еколошки, култуми, хумани, 

етнички итд), 

4. Спор или негативан општи развој: економски, ресурси, инфлација итд, 

5. Међународне санкције и друга ограничења. 

Сви ови фактори објективне природе, сваки на свој начин, стварају такве општ^февцрј-

- не услове који су неподобни за успешно спровођење функција менаџмента. 

Субјективни фактори су они индивидуални фактори који у неподобним условима 

утичу негативно на управљање и руковођење. Међу њима су посебно важни: 

1. Потпуно несналажење менаџера у насталој неподобној ситуацији, 

2. Неуспјешан/неефективан менаџер који у новонасталој неподобној ситуацији 

још више показује своју неуспјешност. 

3. Неподобна ситуација за менаџере може бити: 

 крах са одустајањима било каквих менаџментских активности, 

 одустајање од планских активности, тј. нека иде како иде, и 

 изазов и шанса да се многе ствари поправе и промијене. 

Очигледно је да кризна ситуација тражи и ''други'' начин управљања и руковођења. 

Један од могућих начина управљања и руковођења је покушај рјешавања кризних 

ситуација примјеном руковођења према кризи, али је при томе потребно и даље имати 

на уму циљеве организације, установе, тима. 

Треба посебно нагласити да ванредна кризна ситуација најчешће води ка: 

 већој централизацији, 

 већој власти на хијерархијском врху, 

 већем значају управљања на бази закона, прописа, наредби и других сличних 

аката, 

 мањем значају руковођења, односно одлучивања на нижим нивоима 

руковођења. 

Ако се посматрају карактеристике менаџменнта по нивоима, у неподобним условима, 

онда би могло да се каже да: 

1. Централни ниво - задржава велики ауторитет и централизује још више 
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управљање путем: 

 доношења свих неопходних прописа за рад у неподобним и ванредним 

приликама, 

 припремања ревизија планова и програма, 

 праћења реализације и контроле, 

 доношења мјера и акција за поправку ситуације, 

 доношења неопходних стручно-методолошких мера, и 

 евалуације постигнутих резултата. 

 

2. Средњи ниво - смањује ауторитет и повећава одговорност путем: 

 спровођења свих прописа и препорука вишег централног нивоа, 

 предузимања свих мера и акција донетих од централног нивоа, 

 праћења реализације акција и мера у обиму који је одређен од централног 

нивоа. 

 

3. Периферни ниво - мало ауторитета и одговарајућа одговорност која се спроводи 

на бази свих: 

 прописа, наредби и слично, 

 реализација мјера и акција донијетих од виших инстанци, 

 праћења и контрола спроведених активности према делегираном ауторитету и 

одго- вомости. 

Једно од интересантних питања које многи постављају кад се нађу у неподобним 

условима је: ''Да ли постоји могућност да, и поред неподобних услова, успјешан 

менаџер руководи својом организацијом на задовољавајући начин?'' 

Другим ријечима, да ли се може утицај неподобних услова смањити успјешним                     

менаџментом, односно менаџерима. 

Искуства других, као и наша искуства, говоре да чак и у погодним условима гдје 

постоје сви предуслови за успјешан менаџмент и менаџере, постоје успјешне и 

неуспјешне организације и њихови руководиоци. 

У неподобним условима увијек се могу наћи (ријеђе него у погодним) 

организације/установе и њихови менаџери који успјешно раде. 

Очигледно је да у неподобним ситуацијама треба дати већу шансу и помоћи оне који 

су способнији и који такве ситуације сматрају изазовом и шансом не само за излаз из 

кризе, већ и за поправљање свих оних до тада уочених проблема и пропуста. 
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УСПЈЕШАН / ЕФЕКТИВАН МЕНАЏЕР 
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Успјех управљања и руковођења, посебно здравственог система, добрим дијелом 

зависи од предуслова за успјешан менаџмент који су описани у претходном поглављу. 

Поред општих предуслова. који се више односе на општи друштвени развој и све 

факторе који на њега директно или индиректно утичу, значајну улогу за успјешност 

менаџмента играју и индивидуални предуслови, односно карактеристике човјека који 

управља и руководи, искуство, едукација, жеља за напретком, успјехом, истицањем, 

жеља за промјеном и реформом нађене ситуације, његов стил, односно прилаз, 

комуникација, шарм, присност, али и чврстина која је понекад потребна. Све ове 

карактеристике менаџера могу умногоме да утичу на успјешност рада његове 

организације/установе/тима. 

Према томе, за успјех рада организације/установе/тима потребан нам је успјешан 

ефективан менаџер. Онај менаџер који зна да употреби ресурсе на одговарајући начин, 

зна да организује људе и да са њима ради хармонично, вјероватно ће бити у стању да 

своје циљеве и циљеве своје институције постигне једноставније, брже и ефективније, 

односно са мање напора и проблема. 

 

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ УСПЈЕШНОГ МЕНАЏЕРА 

 

Да би се препознао успјешан менаџер и да би могло да се ради систематски на 

стварању успјешног менаџера, потребно је знати које су његове карактеристике. 

При сагледавању карактеристика успјешног менаџера, односно здравственог менаџера, 

могуће је поћи од његове дефиниције или од функција које он обавља. 

Прилично често употребљавана дефиниција здравственог менаџера (без обзира да ли 

су руководиоци здравствене заштите, здравственог програма или здравствене службе) 

каже да су то лица - здравствени стручњаци који обављају руководеће функције и 

задатке и који су одговорни за стварање ресурса и њихово рационално коришћење, 

како би се постигли постављени циљеви њихове организације, установе, програма или 

тима, не узимајући у обзир њихово слободно вријеме и уложен напор. 

 

Ако се пође од наведене дефиниције, онда би успјешан менаџер био онај који:  

1. Обавља све функције и задатке који су му повјерени од организације/установе, 

2. Ствара ресурсе: кадровске, финансијске, опрему итд, али и неопходно знање, 

3. Рационално користи ресурсе према приоритетима и на најефикаснији и 

најефективнији начин, 

4. Постиже постављене циљеве организације, установе, тима. 

Из претходног се не види довољно да успјешан менаџер, нарочито здравственог 

система, мора да обрати посебну пажњу на људски (хумани) фактор, како у самој 

својој организацији/установи, тако и о људима о чијем се здрављу и судбини ради. 

Ако се при сагледавању успјешности менаџера пође од функција које он обавља, онда 

би успјешни здравствени руководиоци (менаџери) морали на бази свог знања, 

професионалног искуства и одговарајућих вјештина да: 

1. Планирају рад своје установе, одјељења, тима итд, на што адекватнији и 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 151 

 

рационалнији начин, 

2. Организију и спроводе рад установа и одговарајућих програма, 

3. Реализују планиране активности, 

4. Контролишу реализацију активности, 

5. Координишу рад особља, комуницирају и решавају конфликте, 

6. Мотивишу и воде своје људе, 

7. Колаборирају са другим организацијама, пружају потпом и партиципирају 

напорима заједнице и људи итд, 

8. Делегирају одговарајући ауторитет и одговорност подређенима, 

9. Доносе одговарајуће праве и правовремене одлуке на бази анализа. 

Набројане функције и активности треба да служе да би се постављени циљеви устано-

ве, програма, пројекта, тима постигли на што ефикасњи и ефективнији начин. 

Било који приступ/метод да се користи, при одређивању карактеристика за успјешност 

менаџера треба имати на уму да је врло тешко задовољити све карактеристике 

успјешности код само једне особе - менаџера. 

 

2.  ЗАШТО ЈЕ УСПЈЕШАН МЕНАЏЕР ПОТРЕБАН  

     ОРГАНИЗАЦЈИ / УСТАНОВИ / ТИМУ 

 

Ако је за успјешан менаџмент и развој, поред општих предуслова, потребан и успјешан 

менаџер, онда се његовој едукацији и развоју мора поклонити посебна пажња. 

Успјешан менаџер потребан је на свим нивоима хијерархије: од тима, одељења, мање и 

веће установе, комплексних установа и организација, до самог врха управљања. 

Уколико на појединим нивоима немамо способне менаџере, то може негативно да 

утиче на управљање и руковођење (менаџмент) цијелог система. 

 

2.1. РУКОВОДИЛАЦ ТИМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Тако на примјер, руководилац тима примарне здравствене заштите (најчешће љекар 

опште медицине) да би био успјешан менаџер, треба да: 

1. Пружа услуге здравствене заштите, води бригу о људима кад су здрави и 

болесни, 

2. Одлучује о технологији, терапији, процедурама и слично, 

3. Комуницира са својим људима из тима, али и из заједнице, 

4. Буде вођа заједнице у којој и за коју његов тим ради, и 

5. Буде менаџер - руководилац тима на задовољство чланова свога тима, али и 

читаве заједнице. 

Очигледно је да је један руководилац тима примарне здравствене заштите, односно 

успјешан менаџер на овом нивоу, не само потребан, већ и неопходан за унапређење 

здравља људи за које одговара. 
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2.2. РУКОВОДИЛАЦ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

 

На нивоу здравствене установе потребан је руководилац нешто другачијег профила.  

Прије свега он: 

1. мање времена може да одвоји за пражање здравствене заштите и услуга, али 

2. припрема планове и програме рада установе, 

3. координише и надгледа примјену плана и програма, 

4. врши контролу примјене и надзор на стручним радом, 

5. води кадровску политику установе, 

6. брине се о едукацији и усавршавању својих кадрова, 

7. учествује у изради буџета, 

8. проналази изворе финансирања, 

9. унапређује координацију, колаборацију и тимски рад, 

10. мотивише људе/кадрове за бољи рад, 

11. труди се да доноси одговарајуће одлуке у право вријеме, и 

12. труди се да спроводи све оне мјере и акције делегиране од надређених на што 

ефикаснији и ефективнији начин. 

 

2.3. РУКОВОДИЛАЦ НА ЦЕНТРАЛНОМ НИВОУ 

 

Успешан менаџер је нарочито важан на централном управљачком нивоу, као на 

примјер у Министарству за здравље, Институту за заштиту здравља, Фонду за 

здравствено осигурање, Клиничком центру и другим институцијама од посебног 

значаја, националним институцијама и референтним установама итд. На овом нивоу 

руководиоци (тзв. топ менаџери) треба да раде на: 

1. здравственој политици и стратегији, 

2. законима и другим прописима, 

3. дефинисању циљева здравственог развоја, 

4. дефинисању и приједлогу доктрине здравствене заштите, 

5. дефинисању општих принципа финансирања здравствене заштите, 

6. стварању услова за стручно-методолошки рад, 

7. приједлогу и изради стандарда здравствене заштите, 

8. спровођењу стручног надзора, 

9. процјени и анализи здравственог стања, 

10. развоју здравственог информационог система, 

11. бољој координацији разних сектора од значаја за здравље и здравствену 

заштиту, 

12. организовању и раду на анализи одлучивања и раковођења, 

13. усавршавању здравствене технологије, 

14. реформи здравственог система и слично. 

За све нивое менаџмента потребно је да менаџери, поред осталог, буду едукатори, да 

задобију повјерење и кооперацију људи под њиховом руководством и да координишу 

њихове акције и активности, да би се постигли постављени циљеви на сваком нивоу. 

Такође је потребно истаћи значај руковођења хуманих ресурса, без којих било који 

износи материјалних средстава и материјала не могу бити ефективно употребљени. 
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3. ПРОЦЈЕНА И  САМОПРОЦЈЕНА  УСПЈЕШНОСТИ   

    РАДА  МЕНАЏЕРА 

 

Успјех рада једног менаџера се најчешће оцјењује (мјери) резултатима које он 

постиже, односно реализацијом циљева пројекта, програма, одјељења, установе, 

институције у којој ради. 

При томе треба имати у виду да (ти) успјешни резултати нису само његов успјех, већ 

успјех групе/тима, односно свих људи у тој организацији. 

Свакако, очекује се да би онај менаџер који посједује основне људске и професионалне 

квалитете, који има одговарајуће вјештине и који је прошао ''добро'' образовање и 

усавршавање уз неопходно искуство требало да буде и успјешан менаџер. 

Нажалост, дешава се да менаџер са свим набројаним квалитетима не може да постигне 

очекиване резултате због објективних разлога (негативне спољне средине, 

непредвиђене несреће, извјесних ограничења и лимитирајућих фактора, санкција, 

недостатка основних средстава итд). У таквим случајевима, при оцјењивању његове 

успјешности рада као менаџера, треба узети у обзир и наведене тешкоће. 

 

3.1. (ПР)ОЦЈЕНА  УСПЈЕШНОСТИ  РАДА 

 

При оцени рада менаџера, односно оцјене постигнутих резултата, могу да послуже 

сљедећи елементи, односно функције које они обављају: 

1. планирање: да ли планира и како реално итд, 

2. организација: тимски рад, колаборација, 

3. контрола: прати и коригује пропусте, 

4. комуникација: мотивација људи итд. 

Поред овога, за оцјену рада менаџера могуће је узети у обзир и сљедеће његове 

функције: 

 да ли и како рјешава проблеме, 

 да ли доноси одговарајуће одлуке на вријеме, 

 да ли прати промјене које се дешавају у средини (окружењу), 

 да ли прати промјене у организацији, 

 да ли је свјестан својих предности, као и мана, 

 да ли је ефективно употребио доступне ресурсе, итд. 

У принципу, оцјене рада/доприноса менаџера најчешће се врше од стране вишег нивоа 

менаџмента, као на примјер: 

 државе/друштва, 

 фирми/организација, 

 власника организације, и, 

 супервизора. 

Поред овога, оцјена рада менаџера може да се врши од његових колега, али и од 

подређених и самих тимова којима они раководе. 
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3.2. САМОПРОЦЈЕНА  УСПЈЕШНОСТИ  РАДА 

 

У посљедње вријеме обраћа се све већа пажња и пропагира тзв. самопроцјена 

менаџера, укључујући и оне који раде у здравственом систему. 

Имајући на уму да таква самопроцјена може да укаже на ''слабе'' тачке и пропусте, она 

може да помогне сваком менаџеру да одговори на питање: Како ја могу да будем бољи 

менаџер? 

СЗО је у посљедње вријеме доста радила и на овом проблему, посебно имајући на уму 

менаџере здравствене заштите у цјелини, али и оне који раде на појединим нивоима, 

посебно на нивоима примарне здравствене заштите. 

При свим самопроцјенама, сваки онај који то жели и хоће да уради, мора да буде 

свјестан утицаја ''субјективних'' фактора на резултат такве самопроцјене. Њој се мора 

прићи што објективније,''поштеније’'' и без жеље да се покаже ''бољи'' резултат, 

односно успјешност. Само на тај начин самопроцјена може да буде корисна, како за 

оног који је врши (сам за себе), тако и за организацију за коју ради. 

Један од начина самопроцјене је сличан ономе код процјене, тј. врше се на бази 

успјешности остварења појединих функција. 

Поред овога, могуће је вршити самопроцјену према групама функција за које је један 

менаџер одговоран, као што је дато у публикацији СЗО: 

1. одлучивање - шта да ради/уради 

2. одлучивање - како да то ради/уради 

3. давање задатака и надзор - коме даје задатак, кога надгледа 

4. евалуирање и мониторинг спроводења програма - од кога, када то врши... 

5. организовање сталне едукације/образовања а за себе, за друге. 

Менаџер треба да одговори и објасни своје учешће за сваку од ових групних функција. 

Успјешност самог менаџера би била утолико боља уколико би се добијени одговори 

уклапали са оним ставовима који карактеришу ''доброг – успјешног'' менаџера. 

Код самопроцјене, најчешће се процјењују сљедеће функције: 

 планира 

 организује 

 контролише и 

 комуницира 

у односу на сљедеће питање: Да ли их спроводите? (да, не); и: Када их спроводите? 

(стално, повремено, никад). 

Очигледно је да при овој самопроцјени, уколико имате више функција које спроводите 

и уколико их стално спроводите, можете бити задовољни, али никад сматрати себе 

''идеалним менаџером''. 

Уколико при оваквој самопроцјени добијете (имате) више негативних одговора (не) 

или неке фунцкије вршите ријетко (понекад, скоро никад), имате добру шансу да их 

коригујете и учините све што је могуће са Ваше стране да будете бољи менаџер. 

Треба имати на уму да и поред свих досадашњих покушаја (процјене и самопроцјене), 

идентификовање ''доброг – успјешног'' и ''лошег – неуспјешног'' менаџера није ни мало 

једноставно. Постојали су и још увијек постоје разни прилази, методи, покушаји у том 
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правцу. 

Интересантно је овдје приказати правила и препоруке направљене за јапанске 

менаџере 70-их година, у фази експанзије јапанског извоза са мотом ''извези или умри'', 

који у 20 тачака за доброг менаџера у компарацији са лошим, покушава да 

окарактерише једног и другог. 

Оваква правила и препоруке утицали су такоде да се ''фаворизују'' добри менаџери, да 

се ''оцрне и анатемишу" лоши, што је довело до позитивне селекције менаџера и у 

крајњим случајевима до постизања циљева организација и установа, па самим тим и 

читавог друштва. 

Многи истраживачи су покушали да студирају разне средине (подобне и неподобне) и 

разне врсте менаџера (успјешне и неуспјешне), покушавајући да дођу до дефиниција и 

карактеристика успјешног, ефикасног и ефективног менаџера и неуспјешног, 

неефикасног и неефективног менаџера. 

Сва та испитивања указују да један успјешан менаџер треба да има сљедеће кара- 

ктеристике: 

1. да активно партиципира и учествује у скоро свим активностима организације, 

2. да помаже колико је више могуће људе и своју организацију, 

3. да се брине за људе и награђује их кад добро раде, 

4. хуман је у односу на ситуацију и могућности које она пружа. 

5. реалан је у односу на ситуацију и могућности које она пружа. 

Он је обема ногама на земљи и цијени чињенице, али и друге факторе који утичу на 

њих. 

Савети за модерне менадзере предлозени од Мартиновиц С. и Ницин Н. 1998. годи- не 

могу корисно да послузе и здравственим менадзерима за побољсање њихове ефектив- 

ности. 

 

ЧАРОЛИЈЕ МЕНАЏМЕНТА 

- Савјети за модерне менаџере - 

1. Напишите који су ваши циљеви. Ако не можете да их ставите на папир, 

вјероватно не можете ни да их остварите. 

2. Ангажујте људе који су паметнији од вас... то показује да сте паметнији од њих. 

3. Креативност се креће у правцу награде. Одајте признање онима који добро 

мисле. 

4. Иновирајте! Ано не иновирате - ви трунете. 

5. Управљајте сопственим примјером. 

6. Усмјерите обуку на специфичне вјештине. 

7. Одржавајте атмосферу ''оријентација на акцију''. 

8. Гледајте на мозак својих људи као на богатство. 

9. Радите паметније, а не више. 

10. Похвалите јавно... изгрдите насамо. 

11. Сви људи поступају из сопственог интереса. Повежите циљеве појединца и 

организације. 

12. Посматрајте људе као ''појединце'' а не ''особље''. 

13. Управљајте као да немате овлашћења. Водите квалитетом својих идеја. 

14. У комуникацији тражите разумијевање, а не сагласност. 
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15. Циљ без рока није прави циљ... то је жеља. 

16. Заједничке вриједности су најбоља основа за тимски рад. 

17. Дајте и себи и сарадницима ''вријеме за размишљање''. 

18. Обезбједите обједињавање појединачних напора. 

19. Тражите мала побољшања. 

20. Изазовите људе да дају од себе најбоље. 

21. Изграђујте самосталност и међузависност у свом тиму. 

22. Концентришите се на ''стално побољшање'' умјесто на ''статичко савршенство''. 

23. Дозволите ''интелигентне'' грешке. 

           ''Извор: Мартиновиц, С., Нићин, Н.: Менаџмент данас, ''Директор'', 10.,1998. 

 

Ефикасан је онај менаџер који у оквиру свог ауторитета и одговомости ради/чи- 

ни/спроводи ствари на прави начин. Ефикасност представља уствари концепт ''инпут – 

оутпут''. 

Ефективан је онај менаџер који у оквиру свог ауторитета и одговорности ради/чи- 

ни/спроводи праве ствари. Ефективност представља у ствари концепт ''инпут – исход''. 

Ефективан менаџер такође зна да препозна своје личне ''јаке'' и ''слабе'' стране и 

да прихвати да се основне вјештине могу побољшати/унаприједити. 

Мада је ефикасност важна за функционисање менаџера, ефективност је критична и 

уствари је ''кључ'' успјеха једне организације. 

 

3.3. СТИЛОВИ МЕНАЏЕРА 

 

Сва поменута истраживања и разна искуства и опажања су такође омогућила да се 

опишу разни стилови менаџера. 

Стил менаџера умногоме може да помогне организацији/установи ако је прилагођен 

постојећој ситуацији. Већ је претходно речено да ће онај менаџер који зна да          

употријеби ресурсе на најбољи одговарајући начин, који зна да приђе људима, да 

комуницира, како би људи осјетили да о њима неко води рачуна, да их организује како 

би радили хармонично, који зна да ако је потребно и кад је потребно, поред свог 

''шарма'' и присности, покаже понекад и ''чврстину'', вјероватно имати далеко више 

успјеха него онај који нема такав приступ, односно стил. 

Мада постоји више подјела, врста (типова) менаџера и њихових стилова, једноставно 

би могло да се каже да постоје четири главна типа менаџера који примењују 

одговарајући стил руковођења. 

 

Ред. бр. Тип врсте менаџера Стилови менаџер 

а 

 

 

1. "Диктатор" аутократски стил 

2. "Бирократа" доброћудни аутократски стил 

3. "Цовек из виших слојева" 

 

консултативни стил 

4. "Извршилац" демократски стил 
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Диктатор је тип менаџера који воли да наређује, да управља са врха, а што се тиче 

мотивације људи, примјењује казну или награду. 

Бирократа настоји увијек да буде ''крут'' и увијек слиједи правила. Он ријетко рузикује. 

Човјек из виших слојева, или често назван ''консултативни менаџер'', има базично, 

али не и комплетно повјерење у своје подређене сараднике. Он их консултује, користи 

њихове идеје и ставове, али најчешће одлучује сам. 

Извршилац или често назван ''демократа'', представља скоро идеалног менаџера. Он 

има комплетно повјерење у своје сараднике, прихвата њихове конструктивне идеје и 

мишљења и подстиче и прихвата групни начин доношења одлука. 

Једну подјелу врста менаџера и њихових карактеристика покушао је да да тим 

експерата СЗО, Према овом предлогу, менаџере је могуће подијелити у три врсте: 

1. строг - незгодан менаџер или аутократа, 

2. пријатан - добар менаџер или демократа, и 

3. идеалан менаџер или ефективан. 

Сваки од њих, односно сваки стил који они примењују у руковођењу, има неке по- 

себне карактеристике које га одвајају (мада не потпуно) од другог. 

 

4. ИНСТРУМЕНТИ  ЕФЕКТИВНОГ МЕНАЏЕРА 

 

Да би један менаџер могао да буде ефективан, поред одговарајуће едукације, 

усавршавања и искустава, посебно у раду са успјешним менаџерима, и одговарајућих 

предуслова, за успјешан менаџмент потребно је да зна да користи све доступне 

инструменте који га могу учинити ефективним менаџером. 

Међу инструментима ефективног менаџера најважнији су: 

 коришћење разних анализа ради добијања што јасније и реалније слике 

ситуације, 

 идентификација проблема, 

 приоритизација проблема, 

 анализа ограничења, 

 примјена метода истраживања, 

 коришћење анализа за одлучивање, 

 избор алтернативних одлука, 

 доношење одлука, и 

 рјешавање конфликта. 

Неки од ових инструмената се користе чешће од драгих, било што их је једноставније 

употријебити (идентификација проблема, доношење одлука, рјешавање конфликта), 

било пак што би без њих руковођење било врло тешко (коришћење разних анализа или 

приоритизација проблема). То су, на примјер: 

1. коришћење разних анализа - оне су потребне ради добијања што јасније, 

потпуније и реалније слике постојеће ситуације. Ако је из било којих разлога 

тешко извршити детаљну анализу, потребно је бар урадити ''селективну'' или ''ад 

хок'' која би указала на главне проблеме или пак достигнућа, 

2. идентификација проблема је неопходна да би се одредило који су то проблеми и 
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зашто су настали.  

3. приоритизација проблема која се врши на бази договорених критеријума, 

4. анализа ограничења је веома важна да би се идентификовала она ограничења,             

лимитирајући фактори који се могу уклонити, односно за које се могу наћи           

одговарајућа рјешења. 

5. метода истраживања се примјењује како би се добила ''права слика'' ситуације, 

али и могућности за неопходно дјеловање ради поправке нађене ситуације. 

Међу овим методама посебно мјесто заузимају: 

 операцијска истраживања, нарочито она која истражују здравствени систем да 

би се извршила оптимизација планираног напора, 

 ПЕРТ - евалуација програма и техника приказа, најчешће ради контроле 

времена и трошкова у сложеном пројекту, 

 анализа критичког пута је метод припрема за извођење пројекта са процјеном 

времена или трошкова за све активности предвиђене пројектом, 

6. анализа за одлучивање је веома битна да би се освјетлиле све поједине одлуке 

''за'' и ''против''. 

7. избор алтернативних одлука се лакше врши послије анализе одлучивања. При 

овоме је важно издвојити које су ту алтернативне одлуке, али је такође врло 

важно одредити консеквенце таквих алтернативних одлука, односно шта 

послије њих слиједи. 

8. доношење одлука (одлучивање) представља једну од најкритичнијиих фаза                

руковођења. Одлуке је лакше и боље донијети послије анализе одлучивања и 

избора    алтернатива. Одлуке треба да буду: 

 праве - да дају најбоља могућа решења и резултате, и 

 донијете на вријеме, односно нити касно, нити рано. 

9. рјешавање конфликта на бази знања, искуства, ''интуиције'', али и добре 

комуникације и моћи убјеђивања. 

 

5.  АУТОРИТЕТ, РАСПОДЈЕЛА (ДЕЛЕГИРАЊЕ)  

     ОДГОВОРНОСТИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦ1ЈА 

 

Ауторитет, одговорност, власт, сила и утицај су стални пратиоци процеса управљања и 

руковођења. Они су такође јако повезани са процесом децентрализације, а посебно при 

њиховом делегирању на ниже нивое управљања и руковођења. Тај процес ''спуштања'' 

ауторитета, одговорности, власти, утицаја и слично, најчешће је болан, тражи дужу 

припрему и обично је опструиран од стране оних који треба да изгубе један дио права 

у том процесу. 

У централизованим системима (укључујући и здравствени систем), највећи дио 

ауторитета, власти и утицаја је задржан на највишем нивоу власти, управљања, док се 

већина одговорности препушта нижим нивоима система. 

У децентрализованим системима долази до ''спуштања'' ауторитета, власти и утицаја, а 

на вишим нивоима задржава се онолико колико је потребно за неопходну 

координацију и контролу постизања општих циљева. Менаџерима нижег нивоа дата су 

већа овлашћења: слободнији су и независнији у предузимању свих оних неопходних 

мјера које могу да унаприједе процес рада. Они такође имају право да и сами 
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делегирају дио свог ауторитета и одговомости својим сарадницима. 

 

5.1. УТИЦАЈ, ВЛАСТ, СИЛА И АУТОРИТЕТ 

 

Ауторитет, делегирање, организација посла и децентрализација представљају ланац 

појмова који су неопходни за сагледавање функционисања организације. 

Многи истраживачи, али и практичари изучавали су утицај власти и ауторитета, али ни 

до данас није дошло до потпуног уједначавања става према њиховом значају за 

управљање и руковођење. 

1) Утицај 

Утицај може да се деинмише као акција или примјер који директно или индиректно 

проузрокује промјену особе или групе. Тако на примјер, један добар, вриједан 

здравствени радник (било ког профила) може да буде примјер за друге и да позитивно 

утиче на друге, побољша њихов морал како би и они били продуктивнији. Овакав 

утицај не мора да доведе до промјене понашања, али може да промијени став. 

2) Власт/сила/снага/моћ 

Власт/сила/снага/моћ је способност да се оствари утицај на другог независно од 

легитимитета и формалне позиције. Имати силу/снагу/моћ, значи моћи промијенити 

понашање или ставове других појединаца. Тако на пример, један добар, вриједан 

здравствени радник (било ког профила), вјероватно ће имати више снаге/моћи да утиче 

на рад групе ако је популаран. Они су ти који могу да повуку групу напријед. 

3) Ауторитет 

Ауторитет је једноставно речено, власт, моћ, сила, снага и способност која је дата 

једној особи (или ју је та особа преузела), а која јој омогућава да добије сагласност од 

подређених којима руководи и које контролише. 

По многима ауторитет у ширем смислу подразумијева способност људи да примјене 

моћ проистеклу из њихове способности или титула, положаја. 

Феномен ауторитета је дубоко укорењен у људско друштво, тако да се без њега не 

може објаснити функционисање било које организације. 

Ауторитет може бити: административан, финансијски, научни, морални итд. 

Ауторитет такође може бити неформалан и формалан. 

 Неформалан ауторитет се ствара на бази: искуства, одговарајућег понашања,  

респекта, знања. Један од таквих примера је рецимо примаријус у здравственој 

установи који је стекао ауторитет на бази његових набројаних личних 

карактеристика. 

Он је цијењен од својих подређених, иако не мора да има званичну функцију. 

По многима, то је у ствари ауторитет на бази личне моћи. 

 Формални ауторитет је једна врста снаге/'моћи базиране на препознавању   

легитимности или закона и прописа да се пренесе утицај. У ствари, овај 

ауторитет се базира на моди проистеклој из положаја. 
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Лица или групе које покушавају да пренесу утицај су препознати и прихваћени да 

имају право да то чине у оквиру препознатљивих граница. У ствари, то њихово право 

проистиче из њихове формалне позиције у организацији или установи. Најбољи 

примјер формалног ауторитета су директори установа. 

Постоје две врсте гледишта на формални ауторитет'. класично и гледиште 

примања/прихватања. 

Класично гледиште представља и прихвата ауторитет чији избор (снага) лежи у 

највишим форумима друштва и који се спроводи кроз нивое до најнижег дијела 

друштва. Најбољи примјер за овај поглед је прихватање и примјена устава и свих 

других закона и прописа које сваки грађанин мора да поштује и да их се придржава. 

За здравствену службу и здравствене раднике, поред устава, класично гледиште 

формалног ауторитета представља закон о здравственој заштити и прописи донијети на 

основу њега. 

Гледиште прихватања формалног ауторитета представља прихватање ауторитета од 

већине чланова организације/установе, али не од свих. Тако на примјер, један 

руководилац установе који, изнервиран једног момента, виче на све потчињене да раде 

боље, може да буде игнорисан од неких чланова, упркос прихватања њега као 

руководиоца. У овом случају формални ауторитет не значи много. 

Треба свакако истаћи да ''непоштовање'' формалног ауторитета од чланова                    

организације/установе није често. У ствари, прихватање формалног ауторитета је скоро 

неписано правило, нарочито за млађе чланове организације/установе. 

Постоје услови под којима ће једна особа прихватити виши ауторитет. Особа ће 

прихватити једну комуникацију као ауторитативну само ако су четири услова 

симултано добијена: 

a) Он разумије комуникацију и налог који му је дат, 

b) У вријеме његове одлуке, он вјерује да она није супротна намјери организације, 

c) У вријеме његове одлуке, он вјерује да је она компатибилна са његовим личним 

интересом и 

d) Он је ментално и физички способан да то прихвати и обави задатак. 

 

5.2. ДЕЛЕГИРАЊЕ 

 

Делегирање представља једну од кључних одлука за организацију и утиче на начин 

како расподијелити званични ауторитет дуж организационе структуре. 

Делегирање је пренос званичног ауторитета (овлашћења) и одговорности на друго 

лице, али и одговорност да ће се одређене активности обавити. Оно може бити 

преношење легитимне моћи са вишег на нижи ниво менаџмента, али такође и са 

менаџера на подређене. Искуство показује да је потребно и корисно да менаџери 

делегирају својим подређеним или члановима групе ауторитет, јер се на тај начин 

може побољшати ефикасност рада и организације. 

Скоро је немогуће да сам менаџер може да обави или да у потпуности надзире све што 

се у његовој организацији дешава. 
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Међу предностима делегирања ауторитета и одговорности најзначајније су: 

 преношењем више задатака на друге, менаџерима остаје више времена да 

прихватају веће и компликованије обавезе које захтијевају виши нивои, 

 менаџери могу да се усредсреде на нерутинске активности и приоритетне 

проблеме, 

 радници/подређени чланови групе, прихватањем веће одговорности стичу већу             

самосталност, самопоуздање и сами преузимају иницијативу, 

 убрзава се процес доношења одлука. 

Али и поред наведених предности, постоје и извјесни отпори преношења ауторитета и 

одговорности. Међу њима су најчешће: 

 оклијевање менаџера да делегира ауторитет, 

 жеља неких менаџера да се ''види'' шта они раде, 

 став неких менаџера да само они то могу да ураде, 

 став да су његови подређени неспособни за већу одговорност, и 

 неспособност самог менаџера да ефикасно делегира задатке/посао/активности. 

 

5.3. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 

 

Већ је указано да су ауторитет, одговорност, власт, утицај јако повезани са процесом 

децентрализације, а посебно при њиховом делегирању на ниже нивое управљања и                   

руковођења. 

Делегирање званичног ауторитета менаџера унутар једне организације креће се од 

децентрализације до централизације. У једној децентрализованој организацији добар 

дио ауторитета и одговорности се преноси на ниже дијелове организационе 

структуре/хијерархије. 

Децентрализација се може сматрати као: расутост, дисперзија истоврсног рада или 

активности са потпуном извршном влашћу дата одговорним ауторитетима различитих 

области удаљених од центара, тако да је мјесто рада у близини извора који покреће 

активност. 

У основи, децентрализација омогућава помјерање мјеста одлучивања на (нај)нижи 

могући менаџерски ниво. Она такође значи добијање пуномоћја од стране ауторитета 

који одлучује. То добијање пуномоћја од стране ауторитета који одлучује је, у ствари, 

процес делегирања овлашћења ка нижим инстанцама у једној организацији/установи. 

За неке ауторе, децентрализација уједно значи и демократизацију, јер се у процесу 

децентрализације не преносе само овлашћења руководиоцима, већ и члановима, 

односно свим људима који учествују у том процесу. 

Предности децентрализације су скоро идентичне предностима делегирања: 

растерећење виших нивоа и менаџера, доношење бољих одлука (са лица мјеста), већа 

иницијатива подређених, већа флексибилност у дјеловању итд. Само гледање на 

предности децентрализације, без узимања у обзир и других фактора, може да доведе 

свакога до помисли да је децентрализација добра, а централизација лоша. 

При стварној процјени значаја децентрализације треба узети у обзир и искуство да је 

потпуна децентрализација без координације и лидерства са врха скоро непожељна. 
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Међутим, треба нагласити да би ефективна реализација организационих циљева 

(употребом стратешких планова) остала неостварена без одређене и адекватне 

централизације контроле и координације. 

Централизација која на топ менаџментском нивоу задржава онолико ауторитета и 

одговорности (доношење одговарајуће политике, закона, прописа, дугорочни циљеви 

развоја и мониторинг и евалуацију националних здравствених програма, сагледавање 

врхунске технологије и слично) може бити главни координатор ефективних мјера и 

акција за здравствени развој. 

Значи, није питање да ли треба децентрализовати организацију/установу, већ у којој 

мјери то треба урадити. 

 

6. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

Знати радити са људима, комуницирати са њима на прави начин, мотивисати их, 

водити их, јесте једна од главних карактеристика доброг менаџера. 

Сва досадашња теоретска и практична искуства указују да знати радити са људима 

значи и пола успјеха. Због тога су многи истраживачи посветили своју пажњу људским 

односима, а посебно управљању људским ресурсима. 

Вођење рачуна о свом особљу-сарадницима (нека врста кадровске политике) је важна 

функција менаџера која почиње са регрутовањем/избором/налажењем, затим њиховим 

постављењем, обуком и њиховим даљим развојем. 

Читав процес кадровске политике организације је континуирани процес једне процеду-

ре (корак по корак) који омогућава да организација добије: праве људе на правом 

мјесту и у право вријеме. 

Овај процес укључује сљедеће фазе: 

1. Планирање људских ресурса 

2. Налажење одговарајућих кадрова 

3. Селекцију 

4. Упознавање и оријентацију 

5. Обуку/усавршавање и развој 

6. Процјену успјешности рада (извршења задатака) 

7. Премјештај 

8. Напуштање/завршетак рада. 

У спроводењу добре кадровске политике у једној организацији, све поменуте фазе 

заслужују одговарајућу пажњу. 

 

6.1. ПЛАНИРАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Ово планирање је неопходно да би се задовољиле потребе за кадровима на бази 

анализа које би укључивале: 

1. Интерне факторе (слободна мјеста, неопходне вјештине, развој или редукција 

одјељења итд) 

2. Спољне факторе средине, као на примјер тржиште кадрова итд. 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 163 

 

Овакво планирање се врши за период од 6 месеци до 5 година у будућности и најчешће 

укључује 4 основне фазе: 

 планирање потреба за будућност, 

 планирање баланса за будућност (колико људи се очекује да остане у 

организацији), 

 планирање, регрутовање и селекције, и 

 планирање за развој (усавршавање). 

 

6.2. РЕГРУТОВАЊЕ КАДРОВА 

Налажење/регрутовање кадрова најчешће почиње са листом потенцијалних кандидата 

који су потребни организацији на бази припремљеног плана. Ова листа се припрема на 

основу: бироа за запошљавање, приједлога колега или у директном контакту. 

 

6.3. СЕЛЕКЦИЈА 

Селекција најчешће укључује процјену вриједности кандидата и њихов избор. За ову 

фазу користе се сљедеће методе: 

 упитници, 

 интервјуи, 

 тестови (најчешће вештина), 

 додатне информације, 

 препоруке, 

 референце (уколико су раније били запослени), и 

 здравствени преглед. 

 

6.4. УПОЗНАВАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Упознавање и оријентација се врше да би помогли да се изабрани кандидати што брже 

и успјешније интегришу у организацију. Најчешће методе које се примењују за ову 

сврху су: 

 упознавање са сарадницима, колегама итд, 

 упознавање са њиховим одговорностима, 

 информисање о политици/стратегији и циљевима организације, и 

 информисање о административним и другим процедурама у организацији. 

 

6.5. ОБУКА /УСАВРШАВАЊЕ И РАЗВОЈ 

Усавршавање и развој кадрова су неопходни за успјешан рад и функционисање у ор-

ганизацији. Организују се разни облици стручног усавршавања или у самој установи 

или ван ње (разни курсеви, семинари, конференције лтд). Програми за развој кадрова 

се најчешће припремају да би се кадрови могли унаприједити или да добију шири 

поглед на област у којој раде. 
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6.6. ПРОЦЈЕНА УСПЈЕШНОСТИ РАДА 

Процјена успјешности рада, односно вредновање подређених је један од најважнијих 

задатака менаџера који, како већина менаџера признаје, није лако остварити. Није 

увијек лако судити о извршењу рада подређених у конструктивном и безболном 

манира. 

Процјена успјешности рада је континуирани процес који укључује и повратно дате ин-

формације подређенима, како би они добро радили за добробит организације. Овај 

процес се дешава неформално и систематски. 

1. Неформална процена се догађа (врши) сваког дана. Менаџер спонтано спомене 

да ли је рад извршен добро или слабо. Подређени желе да сазнају како је њихов 

поједини дио рада примљен. Због ближе повезаности између понашања и 

повратне спреге, неформална процјена брзо подстиче жељно извршење и 

обесхрабрује нежељено извршење прије него што постане укоријењено. 

Запослени у организацији морају видјети неформалну процјену не само као 

привремени догађај, већ као важну активност и интегрални дио организацијске 

културе. 

2. Систематска процјена се догађа (врши) у интервалима (полугодишње или 

годишње) на формалној бази. Таква процјена има четири главна разлога: 1) 

дозвољава подређеном да зна формално како је његово садашње извршење (рад) 

процијењено, 2) идентификује оне подређене који заслужују награду по заслузи, 

3) указује на оне подређене којима је потребна допунска обука, и 4) игра важну 

улогу у идентификовању оних подређених који су кандидати за унапређење. 

За менаџере је важно да направе разлику између садашњег извођења (рада) и 

унапређења подређених (потенцијално извођење). Менаџери у многим организацијама 

не успију да уоче ову разлику, јер претпостављају да ће особа са вјештинама и 

могућностима да добро ради у једном послу, аутоматски радити добро у другој или 

више одговорној позицији. Из овог разлога људи се обично унапређују на положај на 

коме не могу да раде адекватно. 

Постоје разни прилази формалне процјене успјешности. Основно питање на које треба 

одговорити је: ''Ко је одговоран за формално извођење процјене рада?'' У одговору на 

ово питање, четири базичне процјене прилаза су биле развијене у организацији. 

Први прилаз - виши рангира подређеног, далеко је најчешћи, са свим проблемима и 

посљедицама које овакав индивидуални процес доноси. 

Други прилаз - подређени су оцијењени од менаџментског комитета или од групе 

менаџера који врше процјену. Овај прилаз, због тога што се ослања на погледе већег 

броја људи, много је ефективнији него процјена од стране једног вишег нивоа. 

Међутим, то изискује вријеме и често смањује значај одговорности најближих 

надзорника (вишег нивоа). 

Трећи прилаз процјени је кад једна група једнаких (истих профила), рангира једног 

свог колегу на истом нивоу организације. Овај прилаз је најмање употријебљен у 

организацијама због тешкоћа у процјени одлука или повећању плате. Најчешће се 

употребљава у војним академијама да би се идентификовале потенцијалне воде. 

У четвртом прилазу подређени рангирају (процјењују) шефа и евалуирају рад његових 

људи на вишем нивоу. Овај прилаз се употребљава када студенти евалуирају свог 

професора, односно ''извршење (мјерење) његовог рада''. Овај прилаз је постао метод за 
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евалуацију менаџера и помаже им да побољшају свој рад. 

Традиционално, процјене су најчешће концентрисане на личним карактеристикама на 

раду као што су: интеграција, одлучност, креативност и могућност сарадње са другим 

људима. Данас су, међутим, процјене све више базиране на индивидуалном извођењу 

рада, то јест, колико подређени помажу организацији да постигне њене циљеве. 

 

6.7. ПРЕМЈЕШТАЈ 

Премјештај је честа појава која у ствари значи прелаз једне особе са једног на драги 

посао у организацији или чак премјјештај у другу организацију на исти и други 

положај/мјесто. 

Премештај се може десити и због унапређења, односно због добијања нове и више 

функције/позиције у хијерархији организације. Унапређење обично доноси повећање 

плате, промјену статуса и добијање већег ауторитета. 

Премештај може да се деси и због деградације, односно постављења са вишег на нижи 

положај у хијерархији организације. 

 

6.8. ОДВАЈАЊЕ И ЗАВРШЕТАК РАДА 

Одвајање и завршетак рада у организацији може да наступи кад неко: 

 да отказ, 

 добије отказ, или 

 оде у пензију. 

Анализа свих ових могућности изнутра омогућава сагледавање менаџерске 

ефективности у организацији. Тако на примјер, већи број давања отказа може да буде 

због ниских плата или незадовољства са менаџментом; већи број добијених отказа 

може да сугерише неадекватно регрутовање или лошу адаптацију итд. 

Процена захтева за здравственим кадровима 

У релевантној литератури могу се наћи четири методе за израчунавање захтјева за 

здравственим кадровима. Ове методе познате су као захтјеви за здравственом 

заштитом, здравствене потребе, однос кадра према популацији или методе за циљане 

услуге. 

 

7. ПЛАНИРАЊЕ СОПСТВЕНОГ РАЗВОЈА (КАРИЈЕРЕ)  

    И РАЗВОЈА СВОЈИХ САРАДНИКА 

 

Сваки руководилац, поред других функција и активности, треба да комуницира са 

људима, да их мотивише и да активно учествује у програму њихове едукације и 

усавршавања. Он тиме не само да побољшава кадровску структуру своје 

организације/установе, већ унапређујући знање и вјештине својих сарадника омогућава 

квалитетније спровођење договорених активности. 

Развој здравственог менаџмента у једној организациј и/установи захтијева израду 

плана и програма за развој каријере за све оне са способностима за руковођење. Који ће 
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облик и методе то усавршавање имати зависи од развоја саме установе, али и од 

постојећег професионалног кадра. 

Професионални развој кадрова могуће је спровести на бази доброг познавања свог 

кадра, њиховог знања, достигнутих вјештина, способности, али и њихове жеље и 

мотивације за усавршавањем. Најчешћи облици усавршавања су, поред 

специјализације из здравственог менаџмента, разни иновациони курсеви, промоције и 

континуирано учење путем самоедукације и других облика (састанци, рад са 

успјешним менаџером итд). 

У принципу, сваки супервизор/раководилац/менаџер треба такође да буде ''учитељ'' 

(наставник/медиатор). Колико и како ће он/она учестовати у усавршавању свог кадра 

зависи од његове/њене претходне едукације, способности, жеље и времена које хоће да 

посвети тој функцији. 

Један успјешан менаџер - едукатор треба да зна да: 

1. изради план и програм усавршавања, 

2. организује (курс, предавање, састанак ...), 

3. мотивише људе, заинтересује их за ово усавршавање, 

4. пренесе важне поруке које одговарају нивоу групе, 

5. да одговарајуће закључке, поруке, и 

6. евалуира успјех усавршавања. 

После извјесног времена, потребно је евалуирати колико је једно такво 

усавршавање/обука довело до извјесних промјена понашања, али и постигнутих 

резултата. 

Што се пак тиче његовог личног усавршавања и развоја каријере, менаџер треба да 

узме у обзир сљедеће: 

1. Ставове, мишљења, примједбе својих колега менаџера, 

2. Компарира своје знање и вјештине са другима, 

3. Објективно оцени свој допринос развоју своје установе, 

4. Направи што поштенију самопроцјену успјешности свог рада, 

5. Идентификује своје добре (јаке), али и лоше (слабе стране). 

Послије овога, потребно је направити план свог даљег развоја, односно развоја ка-

ријере. При томе, потребно је предложити што је могуће реалније: 

1. одговарајућа мјеста - институције за усавршавање, 

2. период - дужину, 

3. области које траже посебну пажњу, 

4. користи које се могу очекивати, 

5. мјеста - институције које би биле погодне за даљи развој сопствене каријере, и 

6. радити упорно на реализацији извршења, односно испуњења свог плана. 

 

8. МЕНАЏМЕНТ СТРЕСА 

 

Посао менаџера је врло напоран, често без ограниченог/дефинисаног радног времена и 

обавеза, захтијева сталну укљученост у све функције и активности од значаја за рад и 

функционисање организације/установе/програма/пројекта/тима. Врло често, ако не и 

стално, менаџери су људи који су под сталном психичком тензијом и стресом. 
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Мада постоје многе теорије и дефиниције стреса, може се прихватити да је стрес 

менаџера једно психофизичко стање које настаје као посљедица конфликта, тензија и 

притисака који настају кад индивидуални поглед на ситуацију (представљен захтјевом) 

пријети да превазиђе његове/њене могућности и ресурсе. 

1) Стресови 

Сви извори пресије и тензије који (про)узрокују стрес називају се стресори. 

Различити услови на раду могу значајно да утичу на појаву стреса, мада и сама 

карактеристика људи - менаџера (како они осјећају стресоре и како на њих реагују) 

може значајно да утиче на појаву стреса. 

Један од фактора који се данас сматра значајним за појаву стреса на раду је кад неко 

(особа) има ''више'' посла да уради него што он/она може да заврши у дато вријеме. Не 

треба заборавити да и ''мање'' посла него што неко може да уради, монотонија и слично 

могу да воде ка стресу. 

Поред фактора на раду (конфликт, тензија, пресије, сувише одговорности и посла, 

односи са сарадницима, борба за каријеру и друго) и други фактори ван организације 

могу да утичу на појаву стреса. Међу овим факторима могу се убрајати: односи у 

породици, разне животне кризе, здравствени проблеми, разни сукоби са људима из 

околине и други. 

2) Посљедице стреса 

Меду последице стреса менаџера могу се уврстити посљедице: 

 емоционалне природе: анксиозност, агресивност, нервоза, замор, исцрпљеност 

итд, 

 интелектуалне: слабија концентрација, заборавност итд, 

 бихевиоралне: склоност сукобима, склоност испадима и слично, 

 организационе: непотребно одсуство са посла, ниска мотивација за рад, незадо- 

вољство са послом итд, 

 здравствене: повишен крвни притисак, срчане тегобе, неуротичне сметње, 

дијабетес, улкус и слично. 

За рад организације, самих менаџера, али и сарадника важно је да се озбиљно приступи 

смањењу утицаја свих стресогених фактора. 

 

3. Борба против стреса 

Сљедеће функције, од четири карактеристике личности, сматрају се као способности 

борбе против стреса: 

 лични стил и личност (како да одговори на стресоре), 

 социјална потпора (колико породица и пријатељи помажу у борби против 

стреса), 

 конституционална предиспозиција (снага тијела и духа), и 

 начин живота (физичка активност, одговарајућа исхрана, избјегавање пушења 

итд). 

Ефективан менаџмент стреса се може спроводити на два нивоа: 
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 на нивоу организације, 

 на индивидуалном нивоу. 

На организационом нивоу добар менаџмент помаже да се смање сви стресори колико 

је могуће, док их лош менаџмент често повећава. 

Промјене ка смањењу стресора у организацији могу да се врше у смислу организа-

ционе структуре и природе појединих послова. 

На индивидуалном нивоу стрес се може смањити радећи на побољшању радне 

ситуације, смањењем преоптерећености и неприхватањем задатака и послова које је 

немогуће постићи у одређено вријеме. Добро индивидуално планирање такође може да 

смањи утицај стресора на индивидуу. 

Повећање физичке спремности је један корак ка смањењу стреса. Поред овога, разне 

технике релаксације (уче људе да се опусте), као и медитације (прихватање мира и 

одговарајуће позиције) и био-повратна спрега (помаже контроли физичких промјена) 

могу умногоме да утичу на људе у борби против стреса. 

 

Многи едукатори у оквиру образовања менадзера обрађују и разне методе опуштања и 

релаксације. Овдје је приказана једна адаптирана вјезба за релаксацију која може       

корисно да послужи за ту сврху. 

 

Релаксациона вјежба 

 
1. Сједите или лезите у тихој и слабо осветљеној соби. Смјестите се што је могуће 

удобније. 

 

2. Затворите очи, док полако удишете. Задржите дах на десет секунди. Издахните 

полако и опустите се. Замислите како напетост напушта ваше тијело када 

издахнете и кажите себи: ''Моји удисаји и издисаји теку као талас''. Поновите 

ово пет или шест пута, а онда се зауставите на двадесет секунди. 

 

3. Напрегните сваки мишић у свом тијелу на десет секунди, онда их опустите и 

сасвим се релаксирајте. Ово се зове метода опуштања напетости. Док ово 

понављате три пута, не мисиите ни о чему. Допустите да ваше мисии ''дођу'' и 

''оду'' слободно. Немојте се ни на шта усредсређивати. 

 

4. Што је могуће живописније замислите топло, блажено осјећање које улази у 

ваш ножни палац, улази дубоко у ваше стопало, пролазеци у листове ногу, кроз 

зглобове и тако даље до врха ваше главе. Стално понављајте себи: ''Смири се, 

релаксирај се и пусти нека оде.'' 

 

5. Замислите да се тај осјећај креће кроз све дијелове вашег тијела. Покушајте да 

добијете слику самог себе како лежите смирено иш. Осјетите како напетост 

напушта ваше тијело. Ваша плућа раде лако. Ви сте смирени и спокојни. осјећај 

се наставља горе, у вашем врату и раменима. Ваш језик и уста су опуштени. 

Нека се ваша уста отворе. Кажите себи: ''Пусти нека оде''. На крају, осјећај 

дубоко улази и у ваш мозак. Осјећате умирујући и опуштајуци мир, без икаквих 
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мисли. Ваш мозак је миран, ваше цјелокупно тијело је опуштено, ослобођено 

напетости као да сте ''лутка на тепиху''. Останите тако око двадесет секунди. 

 

6. Сада бројите у себи од један до десет и трудите се да се ваши мишићи опуштају 

више, што се ближе приближавате бројци десет. Запамтите, што год ви радили 

да се опустите, наставите даље, до тачке гдје ће ваше тијело бити потпуно 

релаксирано. 

 

7. Прије него што устанете, морате своју свијест да доведете до стања пуне 

свијести и приправности. Бројите споро до двадесет и кажите себи да ће се и 

ваше очи отворити када достигнете бројку двадесет и да ћете тада бити 

приправни и освјежени. Сви дијелови вашег тијела ће бити релаксирани и 

нормални. 

           Адаптирано на бази Health Formu, WHО, Женева, 1987. 

Овај процес релаксације треба да траје око петнаест минута. Не журите. Урадите ово 

најмање два пута дневно. Вјежбу можете да практикујете када сједите, возећи се 

аутобусом или возом. Временом можете да убрзате овај процес, све док за три или 

цетири минута не достигнете потпуну релаксираност. 
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14. 
 

ОЧЕКИВАЊА ОД 

УНАПРЕЂЕЊА МЕНАЏМЕНТА 
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Из досадашњих излагања се може закључити да менаџмент није ''чаробни штапић'' који 

рјешава све проблеме у различитим аспектима рада и живота, али је свакако један    

значајан предуслов да се све што се ради на нивоу организације/установе, програма, 

пројекта или тима, може радити боље, брже и ефективније. 

У почетном развоју менадџмента, очекивања од примјене менаџментских метода и 

принципа нису била велика. Очекивања су најчешће била у вези побољшања проду-    

ктивности. Касније, мада је продуктивност остала као ''мисао водиља'', пажња се све 

више усредсређивала на квалитет производа, могућност њихове употребе и ''потразње'', 

на ефикасност и ефективност читавог процеса и слично, ради што веће продуктивности 

и профита. 

У здравственом менаџменту, због карактеристика и специфицности здравственог 

система, здравственог развоја и самог здравља, очекивања од његове примјене своде се 

на крајњи циљ здравственог развоја: побољшање и унапређење здравља становништва. 

Ни овдје не треба очекивати да ће примјена здравственог менаџмента ријешити све 

проблеме у здравственом систему. Али, примјена менаџментских метода и принципа 

свакако може да утиче на побољшање ефикасности и ефективности на свим нивоима 

здравствене застите. 

 

 

1. ГДЈЕ СЕ СВЕ МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ УНАПРЕЂЕЊЕ 

 

Ако се прихвати једна од најпростијих дефиниција менаџмента ''да је то умјетност да 

се ураде ствари путем људи'', онда би могло да се очекује унапређење од примјене    

менаџмента на свим оним нивоима, областима, институцијама, групама, гдје људи 

желе да нешто ураде и постигну циљеве које су поставили. 

Према томе, гдје год постоје људи који су организовани у групе (формално или         

неформално), организације, установе, агенције, асоцијације и слично, који желе да 

ураде нешто корисно, који поставе циљеве које треба да остваре, имају лидера и 

одговарајуће ресурсе, може се очекивати унапређење онога што раде. Тако на пример, 

бољим и адекватнијим: планирањем, организацијом, постављеним циљевима, 

реализацијом договорених активности, контролом, координацијом и комуникацијом, 

може се очекивати ефикаснији и ефективнији рад и бољи резултати у домену 

здравствене заштите на нивоу: 

 породице, 

 тима здравствене заштите, 

 тимова, одјељења и других организационих јединица, у оквиру здравствене 

установе, 

 здравствене установе (свих профила, врста и величина), 

 асоцијација здравствених установа, 

 завода за здравствено осигурање, 

 ужих заједница (село, мјесна заједница), 

 ширих заједница (опстина, округ, покрајина), 

 државних тијела (парламент, влада, скупштина). 

Која, каква и колика унапређења се могу очекивати на свим овим нивоима зависи од 

ситуације која постоји у тој средини, организованости тог нивоа, жеље за напретком, 



            Увод у менаџмент  

 

Висока медицинска школа Приједор Страница 172 

 

знања и других техничких вјештина, али и лидера и руководилаца који воде и 

организују људске активности. 

Тако на примјер, неке породице функционису боље од других, неке уже и шире     

заједнице достижу своје циљеве брже од других. Тежња је да у једној сширој заједници 

имамо што више породица, тимова, установа које раде добро - ефикасно и ефективно, 

јер ће у том случају и сама шира заједница брже достићи онај степен развоја који је 

могуће достићи у околностима које постоје. 

За ширу заједницу је необично важно да се управљање на вишим нивоима на коме се 

доносе општи циљеви, политика и стратегија развоја, спроводи што успјешније, јер 

''промашаји'' у општим циљевима и стратешким опредељењима могу неповољно да 

утичу на општи развој. У таквим случајевима чак и врло успјесан рад на нижим 

нивоима не може да ''поправи погрешке опште политике и стратегије. 

 

 

2. УНАПРЕЂЕЊЕ У ОБЛАСТИМА/ФУНКЦИЈАМА МЕНАЏМЕНТА 
 

Многа истраЖивања и досадшања искуства показују да унапређење менаџментског 

процеса и његових функција могу позитивно да утичу на резултате рада и постизање 

постављених циљева. Свакако да се реализацијом и унапређењем свих функција        

менадзџнта могу постићи бољи резултати него унапређењем само једне функције. Тако 

на примјер, ако планирање и организацију у једној установи не прате реализација 

плана, працење и контрола реализације, координација разних сектора итд, не могу се 

очекивати онолико добри резултати као кад би се спроводиле све функције. 

 

 

2.1. ПЛАНИРАЊЕ 
 

Планирање је прва функција менаџмента, односно једна широка основа на којој се 

базира добар дио менаџмента. 

Здравственим планирањем дефинишу се здравствени проблеми заједнице, идентифику- 

ју незадовољене потребе, истражују и проналазе ресурси за њихово задовољење, 

установљавају се приоритетни, општи циљеви који су остварљиви и предвиђају и 

предлажу друге акције за остваривање предложених програма. 

 

Израда једног реалног плана, базираног на могућностима и доступним ресурсима, 

представља један важан предуслов за реализацију других функција менаџмета, па 

самим тим и унапређење менаџмента. 

 

 

2.2. ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 

Организовање представља другу главну функцију менаџмента и односи се на стварање 

''комуникације и повезаности'' у тиму, одјељењу, установи, ради додјељивања и 

остваривања задатака. 

Укратко, организовање подразумијева способност координације активности на такав 

начин да се ураде: 

 праве ствари, 
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 на правом мјесту, 

 у право вријеме, 

 на прави начин, и 

 да их ураде прави људи. 

За успјешно организовање рада људи у установи, програму итд, потребни су и       

одговарајући кадрови, њихово планирање и постављање на ''права'' мјеста. 

Добра организованост установе, програма, тима итд, омогућава да се предложене 

активности реализују онако како је пианирано, што значи да добра 

организованост омогућава достигнуће постављених циљева. 

 

 

2.3. КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација је најчешће трећа функција менаџмента која је необично важна за 

мотивисање људи. Она представља двосмјерни процес помоћу кога се информација 

преноси међу цлановима установе, програма, тима. 

Мотивација је један од најважнијих предуслова за хармоничан рад људи који је 

неопходан за извршење задатака. Из тих разлога, побољшање комуникације води 

ка побољшању мотивације, лакшој кооперацији људи и самим тим бољој и бржој 

реализацији задатака. 

 

 

2.4. МОНИТОРИНГ - КОНТРОЛА 

 

За многе истразиваче, али и практичаре менаџмента, мониторинг и контрола су једне 

од најважнијих функција менаџмента. 

Мониторинг у ствари представља свакодневно праћење активности у току њихове 

примјене у циљу провјере да ли се спроводе по плану и на вријеме. Он омогћава 

откривање оних активности које се не спроводе по плану или на вријеме и 

предузимање мјера за њихово враћање на ''прави коиосјек''. 

Контрола реализације активности једног програма треба да одговори на пет питања 

менаџерске контроле: КО и ШТА ДОБИЈА, ЗА КОГА, КАКО и ПО КОЈОЈ ЦИЈЕНИ? 

Одговори на ова питања нам омогућавају да коригујемо одступања (уколико 

постоје) и тиме омогућимо реализацију планираних активности. 
 

 

2.5. ЛИДЕРСТВО / ВОЂСТВО 

 

Лидерство се такође сматра једном од важних фонкција менаџмента. Једноставно 

речено, вођство знаци спровођење утицаја једне особе на друге особе, са извјесним 

утицајем на промјене понашања. 

Сви менаџери у принципу треба да воде, што аутоматски не значи да су и лидери.     

Само ако он/она у оквиру овог дјеловања утиче на друге људе директно или 

индиректно, задобија их за спровођење нећега, може да се каже да он/она и води. 
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Из праксе је познато да је рад са људима, њихово придобијање за праћење лидера, за 

прихватање да га слиједе често без критичних анализа, најчешће могуће због неких 

људских карактеристика лидера, као што су: шарм, харизма, лични утицај, лични стил 

итд. 

Због тих могућности утицаја на људе, лидерство и лидери могу бити врло корисни 

у унапређењу менаџмента, односно у реализацији оних циљева који доводе до 

поправке ситуације. 
 

 

2.6. КООРДИНАЦИЈА 

 

Координација такође представља једну од важних функција менаџмента. За неке 

савремене истраживаче менаџмента, координација представља најважнију функцију 

менаџмента без које систем/установа/програм, не би могли успјешно да функционишу. 

Координација представља мјеру (степен) до које сваки од различитих међузависних 

дијелова система дјелују у складу са захтјевима других дијелова и цјелокупног 

система. 

Побољшањем координације унапредује се сарадња унутар установа, програма, 

тимова, као и сарадња свих установа и других фактора који пружају здравствену 

заштиту и утичу на здравље становниства. 

Планирање се сматра једним од могућих начина за побољшање координације.         

Постојање плана и формулисање активности које ће се спроводити у оквиру тог плана 

дају могућност свакој установи да истражује и да дозна обим рада и интенцију других 

установа, односно да унаприједи међусобну сарадњу. 

 

 

 

3. УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИОНИХ  МЕТОДА И ЊИХОВА ПРИМЈЕНА 

 
Увођење иновационих метода, а посебно њихова примјена, омогућава унапређење 

процеса рада, очекивана остваривања и постизање циљева у свим областима гдје се 

адекватно примјењује. При томе, треба имати на уму да увођење извјесних метода 

треба да слиједи послије добре анализе не само потреба уопште, већ и области у којима 

су оне потребне и тамо гдје се могу очекивати најбољи резултати. 

Међу иновацијама од којих се може очекивати унапређење процеса рада и остваривања 

бољих резултата у здравственој заштити најзначајније су: 

1. Израчунавање трендова морталитета, морбидитета, структуре и динамике 

популације, раста и развоја итд, 

2. Предвиђања и прогнозе социјално-економског развоја, технологије и слично, 

3. Динамично моделирање\ 

4. Истраживање здравствених потреба и здравственог потенцијала, које омогућава 

добијање комплетније слике здравственог стања од онога истраженог само на 

бази захтјева и коришћења, 

5. Истразивање здравственог стања - процјене у ближој и даљој будћцности, 

6. Уводење и примена операцијских истразивања 
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7. Што ранија и прецизнија идентификација проблема омогућава њихово брже и 

ефикасније рјешавање, 

8. Иновације у едукацији допринијеће неопходном обнављању потребног знања и 

вјештина, 

9. Примјена рачунарске технике омогућиће ефикасније дјеловање свих функција 

менаџмента. 

У здравственом систему у коме се примјењује већи број наведених иновација, може се 

очекивати његов даљи и успјешнији развој. 

 

 

 

4. КО И КАКО МОЖЕ УНАПРИЈЕДИТИ  

    ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИНОСТ 
 

Циљ сваког рада, односно спровођења активности је да се она спроведе - уради што 

ефикасније и ефективније, Побољшање ефикасности, а посебно ефективности, доводи 

до што бржег, адекватнијег и рационалнијег постизања постављених циљева. 

Већ смо указали да ефикасност значи способност да се ствари ураде брзо, коректно. 

Ефикасност представља у ствари концепт ''инпут-оутпут'' они који у оквиру свог 

ауторитета и одговорности раде/чине/спроводе ствари на прави начин. 

Ефективност је, са друге стране, способност да се изаберу одговарајући циљеви. 

Ефективност, према томе, представља концепт инпут-исход. Према томе, ефективан 

менаџер је онај који ради/чини/спроводи праве ствари. 

 

 

3.1. КО МОЖЕ БИТИ ЕФИКАСАН И ЕФЕКТИВАН 

 

У принципу, ефикасан може бити свако ко обраћа пажњу на вријеме, односно брзину 

услуга које спроводи и на што рационалнију употребу средстава. Ефикаснији је, 

рецимо, онај хирург који изврши већи број операција од другог или употреби за њих 

''мање времена'', не узимајући у обзир резултат тих операција. 

Ефективан је пак онај хирург који, имајући на уму све карактеристике пацијента,     

одабере и уради онај захват који можда неће бити ''најбржи'', али ће свакако утицати на 

бољи резултат. Према томе, мада он можда није био ефикасан као неки дрнги хирург, 

свакако је био ефективан, јер је урадио праву ствар, односно постигао добар резултат - 

циљ. 

Прихватајући да ефикасан може бити скоро свако ко ради ствари на прави начин     

значи да ефикасне цланове и менаџере можемо срести на свим нивоима хијерархије, 

односно здравствене заштите. Тако на примјер ефикасан може бити: 

 члан тима примарне здравствене заштите (ефикасан љекар, сестра, техничар 

итд), 

 члан тима у установи, 

 руководилац тима, 

 руководилац службе, 

 руководилац установе итд. 
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Што се пак ефективности тиче, не може се рећи да скоро свако може бити ефективан. 

Ефективан, прије свега, може бити онај руководилац и лидер који: 

 има напредне идеје (развојне, које унапређују), 

 има жељу да се уради нешто корисно, успјешно, рационално, 

 има аналитичку способност, 

 има жељу да посматра цио радни процес (од инпут-а до исхода), 

 зна да изабере методе и активности које могу да достигну постављене циљеве, 

 зна да најбоље искористи доступне ресурсе, и 

 зна да изабере праву ствар за рад, односно за његову активност. 

 

 

4.2. КАКО СЕ МОЖЕ УНАПРИЈЕДИТИ  ЕФИКАСНОСТИ ЕФЕКТИВНОСТ 

  

Ако се жели унапређење рада и постизање бољих резултата у тиму, установи, служби, 

програму, пројекту итд, онда треба систематски и континуирано радити на унапређењу 

ефикасности и ефективности. 

Ефикасност се може побољшати: одговарајуцом едукацијом и образовањем, разним 

усавршавањима (иновациони курсеви, семинари, састанци итд), али и од ефикасних 

цланова тима (који могу бити добар примјер), као и успјешних руководилаца. При 

свим овим по-куајима побољшања ефикасности, потребно је обратити посебну пажњу 

на унапређење техниких и професионалних вјештина. 

Што се пак ефективности тиче, њу је теже унаприједити него ефикасност. Ефективност 

се такође може унапредити: едукацијом, образовањем и разним усавршавањем, али за 

разлику од ефикасности, захтијева другу врсту и дужу едукацију-образовање. 

Посебну пажњу у покушају унапређења ефективности треба обратити на развијање 

оних знања и вјештина које су више концепцијске, а мање техничке природе. 

При томе треба имати на уму да стицање знања и одговарајућих вјештина из области 

као што су: дефинисање циљева, избор стратегија и активности које дају најбоље 

резултате, избор метода, најбоље коришћење доступних ресурса, рационалност и 

слично, није само компликованије за процес образовања и едукатора који га спроводи, 

већ такође захтијева дужи период. 
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ИСПИТНА ПИТАЊА 

1. КОЛОКВИЈУМ: 

1. Међу многим дефиницијама руковођења (менаџмента) посебно су издвојене 

неке које дефинишу менаџмент на својствен начин. Наведите их. 

2. Многи аутори заступају мишљење да је менаџмент професија и дају сљедеће 

три карактеристике: 

3. Дефинишите здравствени менаџмент. 

4. Дефинишите здравственог менаџера. 

5. Здравствени руководиоци (менаџери) морају да обављају сљедеће функције: 

6. У литератури и практичном приступу менаџменту, најчешће се срећемо са 

''класичном'' подјелом која обухвата сљедеће функције:  

7. Дефинишите планирање, као функцију менаџмента. 

8. Организовање подразумијева способност координације активности на такав 
начин да се ураде: 

9. Шта представља мониторинг? 

10. Контролна функција менаџмента, укључује четири главна елемента: 

11. Комуникација се може дефинисати као: 

12. У ужем смислу, циљ комуникације, односно оно шта желимо да њом 

постигнемо, је: 

13. Мониторинг у здравственој заштити има двије посебне функције: 

14. Контрола је значи процес који омогућава провјеру: 

15. Постоје четири ситуације које могу да ''алармирају'' менаџере да постоје 

проблеми: 

16. Кад се менаџери сусрећу са проблемима, онда они треба себи да поставе 

следећа питања: 

17. Добре, праве и велике одлуке имају слиједеће карактеристике: 

18. Наведите врсте стилова менаџерске одлуке 

19. Одлуке се доносе у тимовима само у случајевима када: 

20. У менаџментском смислу, проблем има три предуслова: 

21. Према извору, односно узроку конфликта, постоје сљедеће врсте конфликта: 

22. Међу акције на спречавању конфликта, треба укључити сљедеће: 

23. Непрофитне организације имају сљедеће главне карактеристике: 

24. Савремена теорија која се бави промјенама у организацији указује на сљедеће 

приступе: 

25. Постоје три општа извора отпора промјени: 

26. Сљедећи предуслови су неопходни за развој колаборације и кооперације: 

27. Предности рјешавања проблема у групи 

28. Недостаци рјешавања проблема у групи 

29. Са академског аспекта, односно концепта, мотивација је 

30. Са аспекта рада и достигнућа циљева, мотивација се може схватити као 
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31. Објасните традиционални модел мотивације, односно школе научног 

менаџмента. 

32. На бази теорије очекивања, у односу са запосленима, менаџерима препоруцују 

сљедеће: 

33. Најчешће методе, односно технике које менаџери могу да употребе да би моди- 

фиковали понашање подређених су: 

34. Управљање / руковођење радном мотивацијом у организацији се може вршити 

на два нивоа: 

35. Лидерство је могуће дефинисати као: 

36. Стил лидера представља: 

37. Однос између менаџера/лидера и подређених пролази кроз четири фазе. 

Наведите их и објасните их. 

38. Наведите и објасните факторе који утичу на ефективност лидера. 

39. Спровођење надзора састоји се од: 

40. Постоје различите подјеле, врсте и класификације циљева, од којих је 

најпознатија и најједноставнија она која дијели циљеве на: 

 

 

2. КОЛОКВИЈУМ: 

 

1. Систематски прилаз за израду плана рада и развоја здравствене установе 

захтијева низ претходних активности од којих су најважнији: 

2. План развоја, у суштини, треба да обрати пажњу на сљедећа питања: 

3. Међу многим дефиницијама квалитета, посебну пажњу заслужују сљедеће 

дефиниције: 

4. Компарација (бенчмаринг) представља: 

5. Уколико стварно желите да унаприједите и побољшате вашу перформансу, 

треба себе да питате: 

6. Рационализација у здравственој заштити је: 

7. Објасните шта значи  реорганизација. 

8. Реструктуирање је: 

9. У економици, реинжењеринг значи: 

10. Под здравственим пројектом се може сматрати: 

11. Менаџмент пројекта обично прати главне фазе пројекта: 

12. Неповољне, посебне и кризне ситуације могуће је груписати на сљедећи начин: 

13. Међу пробиемима и погрешкама у вођењу састанака најзначајнији су: 

14. Постоји већи број класификација медицинског отпада од којих се најчешће 

користи она која дијели овај отпад на оне који су посљедица рада: 

15. Разматрајући евалуацију здравствене службе, извршни савjет СЗО је 1973. 

године у својој резолуцији овако дефинисао ову евалуацију: 

16. На бази евалуације треба да одговоримо на сљедећа питања: 

17. Основна намјера евалуације је да: 
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18. Главне карактеристике мониторинга су да: 

19. Главне карактеристике евалуације су да: 

20. Да би се пратио друштвено-економски развој и могућност утицаја менаџмента 

на њега, могуће је употријебити сљедеће индикаторе: 

21. У зависности од врсте посла који обављају, познате  су сљедеће врсте 

здравствених тимова: 

22. Делегирање ауторитета може имати сљедеће предности: 

23. Делегирање ауторитета може имати и извесне слабости: 

24. За процјену ефикасности потребно је дефинисати: 

25. Досадашња искуства у примјени здравственог менаџмента указују да уочене 

проблеме можемо подијелити на три групе: 

26. Успјешан менаџер је онај који:  

27. Руководилац тима примарне здравствене заштите (најчешће љекар опште 

медицине) да би био успјешан менаџер, треба да: 

28. Успјешан менаџер треба да има сљедеће карактеристике: 

29. Међу предностима делегирања ауторитета и одговорности најзначајније су: 

30. Постоје извјесни отпори преношења ауторитета и одговорности. Међу њима су 

најчешће: 

31. Здравствени менаџмент није задовољавајући ако: 

32. Ако би се пак жељело на што краћи начин описати стање развоја здравственог 

менаџмента, односно достигнуће овог момента/тренутка, могло би да се каже 

да се он: 

33. , ''Љекар са пет звјездица'' треба да овлада сљедећим вјештинама: 

34. Међу иновацијама од којих се може очекивати унапређење процеса рада и 

остваривања бољих резултата у здравственој заштити најзначајније су: 

35. Развијени здравствени систем карактерише се: 
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