
ТИМСКИ РАД

Конфликт и менаџмент конфликта 



ШТА ЈЕ ТИМ ?

 Тим представља групу индивидуа које имају 
заједнички циљ и у оквиру које се задаци 
расподељују на основу вештина појединаца

 Тимски рад је средство које омогућава просечним 
људима да постижу натпросечне резултате

 Основна правила тимског рада су:

     тачност

     партиципација

     поштовање

     разумевање

        



Основна правила тимског рада

 Тачност-распоред је флексибилан,али би требало 
сви да поштују оно о чему су се договорили

 Партиципација-активно слушање, отворена и 
искрена комуникација,конструктивни коментари

 Разумевање-сва питања имају поенту

 Поштовање-поштујемо друге и дајемо допринос 
њиховом раду



Зашто радимо у тиму?

 Због поделе посла и потребе да посебне задатке 
организације обављају посебни тимови (делови 
организације)

 Тимски рад смањује трошкове,скраћује рокове и 
доноси задовољство учињеним

 Комуницирајући између себе чланови тима 
размењују искуства и долазе до нових идеја

 У тиму људи постижу боље резултате,него што би то 
група појединаца који не сарађују на истом послу

 Људи су спремнији да раде више ако знају да у послу 
нису сами,већ и да су остали спремни да се додатно 
ангажују ако затреба

  



Карактеристике тима

 Сви људи у тиму имају исти циљ ( решење 
задатка,успешно завешен пројекат)

 Постоји заједнички идентитет (чланови тима деле 
заједничке вредности;рад у тиму пружа осећај 
задовољства и сигурности; у тиму је колективна 
свест јача од свести појединаца)

 Испољава ефекат синергије-заједно је све лакше



ТИМ, ГРУПА, ЕКИПА

 Групу чине људи који имају заједнички циљ и 
уређене односе,али без заједничког идентитета(на пр. 

студенти који протестују)

 Екипа је група људи која има заједнички циљ,али је 
комуникација једносмерна

 Тим је група људи која поседује комплементарне 
вештине и има заједничку мисију,визију,циљ и 
међусобну одговорност



Функције тимова

 Расподела,руковођење и извршавање конкретних 
задатка

 Решавање проблема и доношење одлука

 Омогућавање људима да учествују у доношењу 
одлука

 Координација и повезивање

 Преношење информација

 Преговарање или решавање сукоба

 Јачање привржености и ангажовања у организацији



ВРСТЕ ТИМОВА

 Формални тимови 

     - настају из хијерархијске (формалне) шеме

       организације

     - лидери се бирају или именују

     - трајни су или привремени у зависности од 

        врсте задтка који обављају

 

    



ВРСТЕ ТИМОВА

 Неформални тимови

   - произилазе из потребе људи да се друже и сарађују

   - лидери се издвајају постепено током интеракције 
чланова тима

   - обично га чине људи сличног ранга који раде на 
истом послу или одељењу

  



ФАЗЕ ФОРМИРАЊА ТИМА –forming1

 Одабир адекватних људи који ће чинити тим 
(уједначени по когнитивним способностима,различити у 
појединачним знањима и вештинама,хомогени или хетерогени у 

зависности од задатка који тим обавља)

 Правилна комбинација знања и вештина, улога и 
стилова његових чланова , важан је сегмент 
формирања тима

 Неписано је правило да би чланови тима требало да 
знају да обаве бар 80% сваког задатка који обавља 
тим



ФАЗE ФОРМИРАЊА ТИМА-
forming2

 Ова фаза се углавном спроводи кроз:

    - међусобно упознавање чланова тима

     - дружење

     - неформални разговор

     - састанке

   ФОРМИРАЊЕ УСПЕШНОГ ТИМА МОЖЕ 
ТРАЈАТИ МЕСЕЦИМА



Фазе формирања тима-storming 2

 Врло је битна отворена,поштена и искрена 
комуникација међу члановима тима

 Важно је на време рећи шта нам смета код других 
чланова тима и разговарати о потенцијалним 
проблемима

 Успешан излазак из ове фазе ствара јаке,продуктивне 
и дуготрајне тимове

    Снага је у нашим разликама,не у нашим 
сличностима

 



Фазе формирања тима-storming 1

 Најтежа и најважнија фаза формирања тима

 У овој фази треба да се идентификују разлике између 
чланова тима

 Настају конфликти и борба за моћ

 Препознавање вође тима

 Поента ове фазе је да се проблеми у тиму 
идентификују и превазиђу



Фазе формирања тима-norming

 У овој фази дефинишу се: правила, улоге и дужности у 
тиму; циљеви; начин рада;

 Усклађивање односа;поштовање потреба и 
способности сваког члана тима

 Укључивање сваког члана тима приликом 
дефинисања начина рада

 Планирање времена 



Фазе формирања тима-performing

 Фаза активног рада и акције на пројекту:

   правовремено и одговорно извршавање постављених 
задатака;није тренутак за нове идеје и дискусију већ остварување 
претходно договорених циљева

 Јасна правила и критеријуми по којима се ради

 Похвале(награђивање успеха) –подстицај за успешан 
наставак рада

 СМАЊИТИ ПРИТИСАК НА ЉУДЕ И ОЈАЧАТИ 
ВЕЗЕ У ТИМУ



Фазе формирања тима-mourning

 Фаза расформирања тима

 Осећај испуњености и задовољства због успешно 
обављеног посла

 Потребно је да људи схвате да је пројекат завршен и 
да се треба окренути наредним пројектима и 
задацима



Управљање и комуникација

 Вође тимова имају значајан утицај на успешност 
тима

 Успешне су оне вође које испуњавају висока 
очекивања својих тимова

 Успешан вођа је спреман да дели ауторитет и 
информације са члановима свога тима

 Комуникација у тиму мора бити искрена,отворена и 
редовна



Доношење одлука

 Тимско доношење одлука доприноси ефективности

 Доношење одлука је квалитетније уколико:

-тим располаже добрим информацијама

-сви чланови тима буду правовремено информисани

-вођа тима је вешт у интегрисању мишљења свих 
чланова тима у заједничку одлуку



Доношење одлука

 Потребно је поштовати став мањине:

    - став супротан већинском подстиче људе да се боље 
информишу и потраже нове аргументе

    - одлука већине се на тај начин или још више 
учвршћује или на време одбацује ако је погрешна

КАДА СЕ ДОНЕСЕ КОНЧНА ОДЛУКА СВИ 
ЧЛАНОВИ ТИМА ТРЕБА ДА ЈЕ ПОШТУЈУ



Атмосфера у тиму

 Неопходно је дискутпвати и одржавати добру 
атмосферу у тиму

 Шале и хумор поспешују везе у тиму

 Свакога треба саслушати-игнорисање је забрањено

 Претња у тиму није прикладна

 Дозвољена је само конструктивна критика

 Кажњавање у тиму није прикладно

 Нерешени проблеми могу уништити тим



Атмосфера у тиму

 Недопустиво је:осећање притиска,избегавање 
чланова тима,стварање кланова

 Дужност вође тима је да ове проблеме 
препозна,лоцира узроке,предочи проблем свима у 
тиму

 Проблем треба заједнички решити

 Спречити фрустрације које смањују продуктивност

 Покренути поново синергију у тиму

 Добро интегрисани тимови:

   ефикасније кординарају своје активности,више 
времена посвећују планирању,ефикасније решавају 
проблеме,исказују већу прилагодљивост и 
флексибилност,лакше решавајузадатке где је 
потребна брза акција или интервенција



Конфликти и менаџмент конфликта  

 Конфликт се може појавити једном у виду 
епизоде,али се може појавити и више пута.

 Конфликт може бити схваћен као динамични процес 
који има почетни/ранији и каснији период,који су 
повезани у серији догађаја.



Традиционални поглед на конфликт

 Непотребан и штетан по организацију

Сматрало се да појављивање конфликта у 
организацији даје јасан сигнал да нешто није како 
треба и да се конфликт јавља тамо где је менаџмент 
слаб.



Модерни савремени поглед на конфликт 

 Конфликт је неизбежан, па чак и потребан.

Овај приступ заступа тезу да је конфликт добрим 
делом нефункционалан и да може да штети појединцу, 
али и да спречи постизање циљева организације.

Задатак менаџера није само да “омекша” конфликт, 
већ да управља њиме тако да дмањује његов штетни 
ефекат,а повећава његове корисне аспекте.



Конфликт у организацији

...је неслагање између два или више чланова или група 
као последица тога да морају да деле недовољне 
ресурсе или радне активности и /или да имају 
различите статусе,циљеве,вредности или опажања.



Процес и фазе конфликта

 Потенцијални конфликт

 Настајући-изражен конфликт

 Препознатљив конфликт

 Лични конфликт

 Епизода конфликта

 Последица конфликта 



  У разумевању конфликта и могућности за његово 
идентификовање и одређивање фазе у којој се 
налази,односно појвљује,важно је знати да ли се он 
појавио у вези:

-постављања циљева

-праћења и реализације циљева

-да ли акције једног лица или групе имају последице за 
друго лице или групу.

Што се конфликт раније решава,већа је могућност 
да се сузбију његове негативне последице.

Ако се конфликт пориче и заташкава,добија у 
интензитету и теже га је позитивно решавати.



Врсте конфликта

v Према извору/узроку конфликта

-примарни

-секундарни

v Према актерима

-конфликти унутар самог себе

-конфликт између особа

-конфликт између група



Конфликт према нивоима 

v конфликт унутар самог себе

v конфликт између особа

v конфликт између особа у групи

v конфликт између група у организацији

v конфликт између организација



Примарни конфикти 

v Примарни конфликти су субјективно изазвани због:

-лоших међуљудских односа

-извесних”лоших/негативних” структура личности

-Несагласности у неким значајним ситуацијама 
( нпр.ставови)



Секундарни конфликти

v Најчешће су објективно детерминисани услед разних 
организационих,технолошких или економских 
проблема.



Спречавање конфликта

v Имајући на уму склоност ка конфликтима у 
здравственим организацијама,специфичност рада и 
сам рад са људима и њиховим животима, посебан 
значај треба дати спречавању конфликта у њима.



Акције на спречавању конфликта

v Дати већи значај и обратити већу пажњу хуманом 
делу система у организацији

v Ценити циљеве организације,а не само организације

v Радити на смањењу разлике међу “класама”

v Стварати климу за разумевање и цењење рада других

v Подржати неформалне норме,заједничке акције и 
поврење



v Креирати  више “културу саморегулисања”, а мање 
“ауторитетом регулисану културу”

v Смањити ексцесиван вишак специјализације

v Иновирати и експериментисати са новом праксом и 
процедурама у организацији

v Започети  интервенције са структирама и процесима 
у организацији



Поступци за решавањ конфликта 

v  постоје различити поступци и методе управљања и 
решавања конфликта.

v Први модел који је коришћен 80-тих година у 
едукацији здравствених радника југоисточне Азије:

-обраћати посебну пажњу на лица која “праве 
проблеме”

-радити на јасно артикулисаној комуникацији

-јасно дефинисати “надређени циљ”

-испитаи природу унутар зависности

-прихватити и преузети ризик предложених промена 



-показати ауторитет и “власт” кад је потребно 

-ограничити деловања “зараћених “страна

-радити на изградњи заједничког поверења

-радити на заједничком прихватању сатисфакције и 
мотивације

-радити на стварању емпатије према другој страни



Управљање конфликтима према Зечевићу

-избегавањ конфликта

-ауторитативно командовање

-изглађивање ситуације или прилагођавање

-изналажење компромисних решења

-директно решавање проблема

Ови модели представљају тренутно решавање 
проблема,али исто тако остављају могућност 
његовог поновног појављивања.



Управљање конфликтима које узима у обзир 
и његове позитивне стране

v У овом прилазу, потребно је идентификовати и 
његове позитивне аспекте и стимулисати га.

v Стимулисање трба да буде “дозирано”, тако да 
конфликт не сме прећи у негативност.

v У извесним случајевима потребно је само смањити 
интензитет конфликта, да би се држао под 
контролом.



Стимулација конфликта 

v  довођење људи са стране који својим 
искуством,вредностима и стиолом могу да 
“продрмају” стагнацију у организацији

v Снабдевање информацијама

v Реструктуирање организације како би после једног 
периода неизвесности дошло до побољшања метода 
рада

v Помоћи ривалству дајући бонусе, награде за 
успешнији рад

v Избор одговарајућих менаџера-активни менаџер 
насупрот пасивном



Смањење конфликта

v Примена метода смањења конфликта је чешћа од 
методе стимулације конфликта,јер смањује 
антагонизам проузрикован конфликтом 

v Овај метод се чешће примењује кад је конфликт 
добио на свом интензитету и постаје деструјтиван и 
доводи до дисхарминије у организацији.



Решавње конфликта 

v Сила/снага/власт решава проблеме “закључком” који 
не трпи другачија решавања

v Изгладити/смирити је дипломатски начин решавања 
конфликта,где менаџер смањује величину и важност 
група/ставова и покушава да реши проблем логичном 
и прихватљивом солуцијом за обе стране

v Избегавње је начин када менаџер на захтев једне од 
супротставњених страна избегава да зазуме свој став. 
У овом случају нико није задовољан.



v Правило величине је начин којим се покушава да 
разреши групни конфликт гласањем, чији се резултат 
прихвата ако обе стране мисле да оно било “фер”.



Компромис 

v Најчешће форме су:

-одвајање “завађених” страна

-решавање на бази правила у организацији

-митом,када једна група прихвата солуцију, за узврат да 
добије нешто



Заједничко решавање проблема

v Ово је метод за решавање интергрупних конфликта:

-консензус

-конфронтација

-стварање надређених(виших)циљева

Конфикт између група води ка већој кохезији унутар 
група.

Прихватање заједничких(виших)циљева у конфликту 
води ка већој кохезији између група.



                ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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