
Предмет 

НОВИ ПОДУХВАТИ У 
ЗДРАВСТВУ 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Штављанин Б. Велимир 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС06 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Оспособљавање доктора стоматологије да самостално или путем заједничког пословног улагања са 
другима формирају приватну праксу. Доктор, као предузетник упознаје све фазе оснивања, опстанка, 
развоја и раста приватне праксе или приватне здравствене установе. Изучавају се потребни идовољни 
условиза формирање праксе и разрада свих фаза кроз израду пословног плана.  
Исход предмета:  
Доктор стоматологије је оспособљен да самостално донесе одлуку о облику и врсти пословног подухвата 
у здравственој делатности. Оспособљен је да у сарадњи са одговарајућим агенцијама уради детаљан 
пословни план и изабере облик пословања. Креоз овај предмет лекар овладава методологијом избора 
свих аспеката пословног подухвата уз најмање могуће ризике.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Организација здравствених система.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Могућности које пружа законодавна регулатива.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Облици осигурања у здравству.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Здравствена установа, осигурање и обезбеђење лекова.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Тржиште фармаколошких производа и начини дистрибуције. Фармаколошка медицина и алтернативна 
медицина.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Врсте капитала. Управљање капиталом. Начини обезбеђивања капита. Природа предузетништва. 
Основна философија предузетничког подухвата у здравству. Предузетништво и промене. Мит о 
предузетништву. Фазе у предузетништву.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Управљање развојем новог подухвата у здравству. Фактори, који утичу на предузетништво. Услови 
окружења и формирање приватне праксе. Одлучивање о типу пословног подухвата.  

                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 Израда пословног плана. Разрада фаза пословног плана. Контрола и оцена рада пословног подухвата.  

                                                                                                                                                                                                     12 часова 

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 На вежбама студенти се оспособљавају за израду конкретног пословног плана у различитим областима 
здравства. То се односи, пре свега, на приватне ординације, али исто тако и на пословни план за 
формирање поликлинике, апотеке и агенције за одговарајуће облике здравственог осигурања.  

                                                                                                                                                                                                                     15 часова  
 Кроз вежбе студенти се упознају са законским прописима и процедурама за практичну реализацију 

приватног здравственог пословног система.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова  

 
 Спроводе се истраживања у прав цу сагледавања предности и мана различитих облика организовања 

новог подухвата по појединим областима здравственог рада.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  



Литература 
Обавезна литература:  

 Малешевић Ђ., Менаџмент у здравству, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008  
 Peter Drucker, Менаџмент за будућност, Привредни преглед, Београд, 1995  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 

 Креативне радионице 
 Видео презентације  
 Анализа различитих реалних ситуација 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит / 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


