
Предмет 

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ 
МЕНАЏМЕНТ 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: 
Да студент овлада основним појмовима из области менаџмента и предузетништва. Сазнања и алати који 
се користе у менаџменту и предузетништву имплементирају се на прихватљив и разуман начин у 
здравство као привредну делатност. Имајући у виду перспективу развоја здравствених услуга, 
активностима предузетништва се даје посебна тежина у оквиру здравственог менаџмента.  
Исход предмета: 
Доктор стоматологије је оспособљен да самостално и рационално доноси одлуке у својој пракси или 
здравственој установи. Те одлуке су пре свега везане за формирање самосталних приватних ординација 
или поликлиника и њихове развојне фазе у здравственом окружењу.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Основе менаџмента као научне дисциплине.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Окружење као амбијент пословања здравственог система.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Комуникација у здравственој установи.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Предузетништво и његове философске поставке.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Мит о предузетништву.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Однос стручњака, предузетника и менаџера. Фазе у предузетништву.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Припрема и системи постављања пословног подухвата.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Управљање развојем новог подухвата у здравству.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Структура и организација здравственог система Србије.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Систем здравствене заштите и место и улога предузетништва у његовом спровођењу.  
                                                                                                                                                                                                                        6 часова  
 
Вежбе 20 часова 
 

 Упознавање са организацијом здравствене службе у пракси Србије.  
 Упознавање са методама руковођења здравственим системом.  
 Упознавање са активностима предузетника приликом отварања нове праксе.  
 Разрада реалних опасности и препрека на које лекар као предузетник наилази у реалном окружењу. 

                                                                                                                                                                                                     20 часова  
 
Студијски истраживачки рад 10 часова 
 

 У оквиру наставног процеса овог предмета спроводе се истраживачки поступци у свим фазама 
формирања и даљег развоја приватне стоматолошке праксе.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Малешевић Ђ., Менаџмент у здравству, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008  



 Малешевић Ђ., Руковођење – теорија и пракса, Факултет организационих наука, Београд, 2001  
 Адижес И., Животни циклус предузећа, НИП Политика, Београд, 1991  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 
 Видео презентациј 
 Радионице у оквиру постојећих здравствених система 
 Истраживачки поступци подржани упитницима 

 Разговорима и анализом реалних случајева 
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...... 

 


