
Стилови руковођења

вежбе



Менаџерски стил руковођења

• Менаџерски стил може се дефинисати као 
посебан начин понашања манаџера у 
радном процесу који утиче на резултате 
рада у одређеној организацији. 



Предузетничко понашање

... преставља стални процес истраживања, 
анализе, доношења одлука, преузимања 
ризика и остварења добити. 



Класична класификација стилова 
управљања и вођења 

• аутократски, 
•  демократски и 
•  либерални (laissez-faire) стил руковођења



• Аутократски стил је такав менаџерски стил 
управљања и вођења  где је сва власт 
концентрисана у рукама једне особе која 
има неограничену моћ у одлучивању.

• Та особа све активности планира сама и 
доноси све пословне одлуке. У свом раду 
аутократски менаџер одређује задатке за 
све запослене и контролише њихово 
извршење



• Предност овог стила је обично стална 
комуникација са запосленима и брзо 
извршавање радних задатака. 
Недостатак овог стила је немогућност 
руковођења са великим бројем 
подређених.

•  У аутократском стилу руковођења 
долази до изостанака креативности, 
иновативности и двосмерне комуникације 
подређених радника и руководиоца. 



Ауторитет руковдиоца 

• Руковидалац може поседовати формални и 
лични ауторитет.

• Формални ауторитет одређује се према 
положају у организацијској структури и ова 
врста ауторитета се може делегирати на 
подређене. 

• Лични ауторитет зависи о 
карактеристика особе руководиоца и он се 
не може делегирати на подређене. 



• Демократски стил руковођења налзи се 
насупрот аутократском стилу. 

• Код демократског је стила карактеристично 
да се сарадници укључују у процес 
доношења одлука. 

• Запослени заправо нису подређени, јер њих 
руководилац консултује, они учествују у 
доношењу одлука. У свом раду он подстиче 
креативност и иновативност. 



• Овде су, за разлику од аутократског стила, 
везе двосмерне и између манаџера и 
његовог особља као и између особља 
самог.

•  Темељ овог стила су међуљудски односи и 
велика се пажња посвећује међуљудским 
односима.

•  Заговорници овог стила сматрају да ће 
добри међуљудски односи резултирати 
већим задовољством запослених, а да ће то 
задовољство дати и боље резултате рада. 



• Либерални (laissez-faire) стил вођења је 
заправо вођење с минималним уплитањем 
манаџера у рад запослених, који у овом 
случају имају слободне руке и високи 
степен слободе. 

• Овај менаџер користи своју моћ у врло 
малој мери дајући подређенима висок 
стeпен независности. Овакве вође 
допуштају подређенима да поставе своје 
властите циљеве и одреде средства за 
њихово остваривање.



• Либерални стил вођења претпоставља 
прецизно спроведену поделу посла, у којој 
свако одговара за свој рад, организован по 
тимовима и радним групама, у којима се 
обављају сложени, високоспецијализовани 
и високоодговорни послови, који захтевају 
посебна знања и високообразоване људе, 
који не трпе туторе, ограничења и 
стереотипе.



• Може се примењивати у свим врстама 
организација у којима је афирмисан 
тимски, односно групни концепт рада. 
Уколико се не води рачуна о организацији 
као целини, њеним  циљевима и задацима 
и заједничким интересима 
свихзапослених, либерални стил лидерства 
може погодовати настанку недисциплине, 
анархије и хаоса, доводећи у питање 
остваривање пословне политике и 
опстанакорганизације. 



Друге класификације 
менаџерских стилова 

• У зависности од оријентације и фокуса 
менаџера, разликујемо менаџере 
оријентисане према: 

• Резултатима 
• Организацији  
• Особљу  
• Процесу



• Тим експерата СЗО менаџере је поделио у 
следеће групе:

-строг-незгодан менаџер и аутократа

-пријатан-добар менаџер и демократа

-идеалан менаџер или ефективан



Инструменти ефективног 
менаџера 

- Коришћење разних алата ради добијања 
што јасније и реалније слике ситуације

- Идентификација проблема
- Приоритизација проблема
- Анализа ограничрња
- Примена метода истраживања
- Коришћење анализа за одлучивање



-Избор алтернативних одлука

- Доношење одлука

-Решавање конфликта 



Процена успешности рада 
здравственог менаџера 

• Могу да послуже следећи елементи:

1.Планирање:да ли планира и како реално 
ради

2.Организација: тимски рад колаборација

3.Контрола:прати и коригује пропуста

4.Комуникација: мотивација људи



5. Да ли и како решава проблеме

6.Да ли доноси одговарајуће одлуке на 
време7.да ли прати промене које се дешавају 
у окружењу

7. Да ли прати промене у организацији

8.Да ли је свестан својих предности и мана

9.Да ли је ефективно употребио доступне 
ресурсе 



Самопроцена успешности рада 
здравственог менаџера

• СЗО је доста радула на овом проблему.
• У публикацији СЗО се наводи да је могуће 

вршити самопроцену здравствених 
менаџера према групама функција за које 
је један менаџер одговоран:

1. одлучивање- шта да ради/уради

2.одлучивање- како да то ради/уради



3. давање задатака и надзор-коме даје 
задатак,кога надгледа

4.евалуација и мониторинг спровођења 
програма- од кога, када то врши

5.организовање сталне едукације-
образовање за себе и за друге 



Ефикасан менаџер је онај менаџер који у 
оквиру свог ауторитета и одговорности 
раси/чини/спроводи праве ствари.

Ефективан менаџер зна да препозна своје 
личне “јаке” и “слабе” стране и да прихвати 
да се основне вештине могу унапредити.



Задатак 

• Сагледајте карактеристике успешног 
здравственог менаџера полазећи од 
фукција које он обавља?



   

                                    К Р А Ј !
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