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Циљ предмета:  
Циљ предмета је да пружи студенту основна знања из домена управљања људским ресурсима у здравству. Посебан 

акценат дат је на вештини руковођења људима у колективу, тј. вештини лидерства и истицању разлике између лидера и 
надређене особе (директора). Циљ предмета јесте и истицање значаја препознавања обуке, као и препознавања 

потенцијала радника и значаја проналажења радне позиције на којој он може остварити максимум радног учинка и 

сопственог задовољства на радном месту.  
Исход предмета:  
По полагању испита, студент је оспособљен да користи методе и технике које се користе у пословној функцији 

управљања људским ресурсима у здравству. Студент ће бити обучен и да критички размишља о компетентности 
појединца за обављање послова у свом сектору здравствене установе. Такође, студент се обучава вештинама лидерства, 

значају обуке запослених, препознавању потенцијала радника и оптималне радне позиције сваког појединца на којој он 

може остварити максимум радног учинка и сопственог задовољства на радном месту.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Анализа посла. Планирање људских ресурса у  здравству. Анализа CV-a, регрутовање потенцијалних  кандидата. 

Селекција кандидата. Обука запослених. Couching. Feedback. Лидерство, разлика између лидера и директора, вештине 
лидера. Појединачни и групни пословни састанци. Тимски дух и team-building. Оцењивање перформанси запослених.  
Лични развојни план запосленог. Мотивација. Развој запосленог. Дефинисање система правила, позитивни и негативни 

бонус. Систем зарада, зараде базиране на перформансама, рад на проценат. Радни односи и колективно преговарање. 

Напуштање  предузећа,  раскид  уговора,  отказ.  Промена  позиције  запосленог,  препознавање  потенцијала  радника  и  
оптималне радне позиције. Хоризонтална и вертикална кретања. Радна места у сектору здравства, планирање људских 

ресурса у здравству на националном нивоу. 

Практична настава  
Анализа CV-a – радионица. Регрутовање потенцијалних кандидата, селекција кандидата - симулација. Обука запослених  
- радионица. Couching - симулација. Feedback - симулација. Лидерство, разлика између лидера и директора, вештине 

лидера – радионица, симулација. Појединачни и групни пословни састанци - симулација. Тимски дух и team-building - 

радионица. Оцењивање перформанси запослених, лични развојни план запосленог – анализа случајева из праксе и 

симулација. Мотивација - радионица. Дефинисање система правила, позитивни и негативни бонус - радионица. 

Напуштање предузећа, раскид уговора, отказ – радионица, симулација. Промена позиције запосленог, препознавање 

потенцијала радника и оптималне радне позиције - радионица. Гостовање из привреде (директор успешне фирме са 

већим бројем запослених).  
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
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Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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