
„ПОДРШКА ИЗГРАДЊИ КАПАЦИТЕТА 
БОЛНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
РЕФОРМИ ФИНАНСИРАЊА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“  

Компонента 1 – Реформа финансирања здравства  

АНДРИЈА НИКОЛИЋ 
FranklinCovey Srbija 



Под покрoвитељством 
Министарства здравља, 
у оквиру Другог 
пројекта развоја 
здравства Србије 
(Компонента 1 – 
Реформа финансирања 
здравства), недавно је 
започета реализација 
активности „Подршка 
изградњи капацитета 
болница за 
спровођење реформи 
финансирања 
здравствене заштите“ 
са циљем унапређења 
управљања квалитета у 
здравству. 



КОМЕ ЈЕ ОВАЈ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН? 
 

 директорима 
 заменицима директора  
 помоћницима за финансијске послове 
     ...акутних болничких установа у којима се примењује модел плаћања  
        по ДСГ-у. 

 

ГЛАВНИ ЦИЉ  
 

Основни циљ програма је да подржи нови модел плаћања/плаћање по 
учинку у финансијским и менаџерским аспектима и помогне директорима 
болница за увећају ефикасност у примени. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

• 57 установа (секундарне и терцијарне заштите) 
• 180 учесника (по 3 представника из сваке ЗУ) 
• 10-12 група 
• 6 модула/дана обуке по групи (два „блока“ по три дана) 
• укупно 72 дана 
 
Период одржавања обука Мај-Новембар 2021. 
(уз флексибилност организације у односу на епидемиолошку ситуацију) 



КЉУЧНЕ ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 
• Принципи новог модела финансирања болница  

  (плаћање према ДСГ, модел плаћања за неакутно болничко лечење,    
   планирање болничких услуга, додељивање болничког буџета, креирање  
   уговора о услугама са РФЗО) 

 
• Основна начела руковођења  

  (улога руководилаца, управљање учинком, пословно планирање, изградња  
   тима, комуникационе вештине, управљање људским ресурсима,  
   мотивационе вештине, управљање конфликтима, управљање временом) 

 
• Основна  начела управљања у здравству 
      (плаћање по ДСГ, модели плаћања по учинку, буџетирање болница) 

 

• Основна начела управљања финансијама 

• Алати за израду болничког буџета 

• Основна начела рачуноводства према трошковним центрима 

• Подстицајни механизми за професионалце у болницама са најбољим 

праксама из болница у ЕУ. 



МОДУЛИ 
 

 МОДУЛ 1: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА (трајање: 2 дана) 

МОДУЛ 2: СИСТЕМ ПЛАЋАЊА ПО ДСГ-у (трајање: 1 дан) 

МОДУЛ 3: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ (трајање: 1 дан) 

МОДУЛ 4: ПРИНЦИПИ НОВОГ МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ЗУ (трајање: 1 дан) 

МОДУЛ 5: МЕНАЏМЕНТ БОЛНИЦА (трајање: 1 дан) 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 
 

 
• Фасилитација 
• Практични примери 
• Вежбе 
• Студије случаја 
• Размена искустава  

REALIZACIJA (КОНЗОРЦИЈУМ ОРГАНИЗАЦИЈА) 
 

 
• FranklinCovey Srbija 
• FranklinCovey – DMS Hellas Group SA  
• Комора здравствених установа Србије 



МОДУЛ 1: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА  
 
 Увод у основе принципе менаџмента 
Промена парадигме у односу на вођење људи и управљање процесима у 
здравственој установи 
 Улога менаџера – улога лидера 
Разлика између ефикасног и ефективног приступа, проактиван 
приступ као навика личне одговорности 
 Планирање и тимски рад 
Ширење круга утицаја у пословном планирању активности установе. 
Развој комуникационих модела и вештина у циљу превенције 
конфликата и јачања тимског рада 
 Водити људе кроз промене 
Разумевање процеса промене, фаза и понашања запослених кроз 
процес, превазилажење изазова и проблема  
 Ефективно управљање и делегирање 
Како водити индивидуалне и тимске састанке у циљу унапређења 
ефикасности и доброг планирањеа активности. Менаџер као коуч, 
давање повратне информације члановима нашег тима 
 Модел мерења и унапређења индивидуалног учинка 
„Само оно што се може мерити, тиме се може управљати“. 
Како користимо добијене резултате мерења учинка лекара на 
индивидуалном нивоу. Комуникациони модели за унапређење 
одговорности за остварење циљева. 
 Управљање временом у циљу унапређења личне ефикасности 
Разумевање приоритета као навика личног менаџмента. Шта је 
„битно“ а шта „хитно“ у нашем свакодневном раду. Како се 
фокусирамо на активности и имамо ширу слику будућих резултата 
 



МОДУЛ 2: СИСТЕМ ПЛАЋАЊА ПО ДСГ-у 
 
 Природа здравствених система 
Шта је то добар здравствени систем; Изазови у функционисању 
здравственог система; Непредвидивост болести; Непредвидивост 
исхода 
 
 Механизми финансирања здравства 
Различити механизми финансирања здравства; Како то функционише? 
 
 „CASE MIX– ДСГ“, Предности ДСГ система 
Штa је case mix, значај case mix-а; ДСГ дефиниција; Одлике 
ДСГ/Casemix система; Компоненете ДСГ/Casemix система; структура 
формирања ДСГ система; ДСГ категорије; ДСГ плаћање; ДСГ 
груписање  
 
 Контрола болничких трошкова 
Зашто контрола? Како се спроводи? Како би требало да функционише 
систем контроле? 
 
 



МОДУЛ 3: ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ 
 
 Основе финансија 
Пословање приватних компанија и јавних здравствених установа-
упоредни приказ; Финансијско извештавање; Интерни менаџерски 
извештаји 
Буџет /годишњи план пословања; Процес одобрења средстава ка 
здравственој установи; Линијски  вс.  програмски буџет; 
Инвестициони пројекти 
 
 Трошкови 
Врсте трошкова – директни и индиректни трошкови; Врсте 
трошкова – варијабилни и фиксни трошкови; Обрачун и 
управљање трошковима по активностима; Трошковни центри 
 
 Мерење учинка лекара 
Методологија, просечна вредност, примери из праксе, 
израчунавање укупне оцене 
 



МОДУЛ 4: ПРИНЦИПИ НОВОГ МОДЕЛА  ФИНАНСИРАЊА 
                 ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
 
 Увод у моделе плаћања 
Зашто се уводи ДСГ; Основни циљеви финансирања; Уједначеност 
цене услуга; Плаћање по дијагнози; Актуелност промена у 
болницама; Искуства Словеније у имплементацији ДСГ 
 
 Основни услови за добар систем плаћања по ДСГ-у 
ДСГ систем прихваћен од свих учесника у систему; Условљеност 
квалитетном инфомрационом подршком; Утицај организационих 
услова и околности на имплементацију модела плаћања  
 
 Оптимизација рада болница 
Скраћење дужине хоспитализације; Специфичности не-акутних 
болница; Улога дневне болнице; Продужена нега; Нега са 
рехабилитацијом; Ургентни центар 
 
 Планирање нових услуга и уговарање 
Очекивања од стране РФЗО; План раздвојен по организационим 
деловима и план ДСГ; План не-акутне болнице 



МОДУЛ 5: МЕНАЏМЕНТ БОЛНИЦА 
 
 Специфичности менаџмента у систему здравствене заштите, 

водеће идеје и савремени трендови у менаџменту болница 
Специфичност улоге и одговорности руководилаца, утицај окружења 
на менаџмент, хоризонтална и вертикална интеграција, 
компетенције менаџера 
 
 Плаћање и буџетирање болница, плаћање на основу учинка 

(примери из праксе и других земаља) 
ДСГ систем прихваћен од свих учесника у систему; Условљеност 
квалитетном инфомрационом подршком; Утицај организационих 
услова и околности на имплементацију модела плаћања  
 
 Унапређење учинка у болницама 
Глобални буџет – годишњи или по службама/ставкама, Плаћање по 
болничком дану, Плаћање по јединици услуге, Примери дијагноза, 
Подаци за извештавање, Компарације метода/земаља 
 
 Организационо понашање и механизми стимулације за 

здравствене раднике 
Дефиниција и компоненте организационог понашања, мотивација и 
компетенције, организациона култура, механизми стимулације за 
унапређење учинка  



ЕКСПЕРТСКИ ТИМ 

МИРОСЛАВ ЖИВКОВИЋ  
– Вођа тима 
 
Консултант у области лидерства и унапређења учинка, 
сертификован од стране глобалне компаније „FranklinCovey 
USA“ са дугогодишњим искуством у развоју пројеката, 
пословних планова, логистике, маркетинга и продаје, 
финансија. У оквиру своје позиције Директора тренинга, бави се 
обуком, фасилитацијом и коучингом појединаца, тимова и 
организација са циљем унапређења перформанси пословања у 
области управљања, лидерства, ефективности, ефикасности, 
продуктивности, комуникације и мотивације. Г. Живковић је мастер 
тренер компаније и пренео је вештине, знања и обучио преко 5000 
полазника различитих курсева и развојних програма, а у свом 
портфолију има импресиван број сесија тренинга са појединцима 
који заузимају највише положаје у компанијама. 

ПРОФ. ДР ВЕСНА БЈЕГОВИЋ-МИКАНОВИЋ 
- Специјалиста за менаџмент у здравству 
 
Дипломирани доктор медицине, магистар и доктор наука из 
управљања јавним здравством, редовни је професор и 
продекан за континуирано образовање на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Недавно се усмерила 
на анализу институционалне инфраструктуре јавног 
здравства у Европи и објединила је учење за јавно здравље. 
Проф. др Бјеговић Микановић је сарадник уредник Часописа 
за јавно здравство (Спрингер) и посвећена је умрежавању, 
иновацијама и доброј пракси у образовању за јавно здравље. 



ЕКСПЕРТСКИ ТИМ 

ПРОФ. ДР ДРАГАН ЛОНЧАР 
– Специјалиста за управљање финансијама 
 
Професор и продекан за сарадњу са привредом на Економском 
факултету Универзитета у Београду, предмети: Управљање 
пројектима и Стратешки менаџмент; магистар менаџмента на 
Универзитету Кембриџ; гостујући професор на Универзитету 
А&М у Тексасу, где предаје финансијско управљање на МБА 
програму. Консултант на бројним пројектима у области 
финансирања здравства и економије здравства. 

ДР САМО ФАКИН 
- Специјалиста здравствене економије 
 
Доказани стручњак за управљање здравством, здравствену 
економију и примену ДСГ система. Најважнија искуства су на 
позицијама генералног директора опште болнице и центара, 
укључујући функције извршног директора у Заводу за 
здравствено осигурање Словеније и министра здравља у 
Словенији. Члан Републичког савета за „EFQM“ (моделе 
изврсности – управљања квалитетом) током 6 година, члан 
Савета за здравствену заштиту за управљање у здравству 
Републике Словеније, активни предавач у Школи за менаџмент 
у здравству, активни учесник на различитим конференцијама, 
гост и говорник на конференцији Чланство послодаваца у 
здравству у Хрватској. 



ЕКСПЕРТСКИ ТИМ 

ДР ЈУРИЦА ТОТХ 
– ДСГ специјалиста 
 
Дипломирани доктор медицине и здравствени радник са 
доказаном стручношћу у примени ДРГ кроз ХЗЗО (Хрватски 
завод за здравствено осигурање), где је био вођа пројекта 
одговоран за развој и имплементацију болничких система 
плаћања заснованих на ДСГ. Такође, др Тотх је тренутно на 
позицији где је одговоран за развој односа са Владом 
Републике Хрватске и повезаним надлежним инситуцијама 
(Министарство здравља, фондови здравственог осигурања, 
клинички болнички центри) и утиче на одлуке законодавне и 
извршне политике у додељеним земљама западног Јадрана, 
које чине: Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. 



ТИМ ЗА ПОДРШКУ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

• Проф. Др Георгиос Константинидис; КЗУ 
Супервизор имплементације  

• Снежана Рашић ђорђевић, КЗУ  
Техничка и организациона подршка 

• Маријана Стојановић, КЗУ 
Специјалиста за комуникацију 

• Игор Ивић, FranklinCovey 
Специјалиста за имплементацију 

• Андрија Николић, FranklinCovey 
Специјалиста за имплементацију 



НАРЕДНИ КОРАЦИ И БУДУЋИ ПЛАНОВИ 

• Akreditacija kurseva - Zdravstveni savet; Maj 2021. 

• Proširenje partnerstva sa KZU u domenu KME 

      - Аkademija za menadžment u zdravstvu 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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