
 
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Кризни менаџмент 

Наставник: др Желимир Кешетовић, редовни професор 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенти стекну основна знања из области кризног менаџмента и разумеју 

целину процеса управљања кризама (избегавање/ублажавање кризе, припреме за кризу, одговор 

на кризу, опоравак од кризе и учење из кризе) и његове димензије (оперативна, перцепцијска, 

психолошка, политичка). Поред тога они се упознају и са међународним (наднационалним) 

институционалним аранжманима за управљање међународним (глобалним) кризним 

ситуацијама.  

Студенти, такође, треба да стеку елементарне способности  за предвиђање и анализу 

потенцијалних опасности и њихову приоритетизацију, планирање и примену основних алата 

кризног менаџмента у државним институцијама, привредним организацијама и непрофитним 

институцијама, као и за комуникацију ризика и кризну комуникацију. 

 

Исход предмета  

Након успешно савладаног градива и положеног испита студенти ће стећи основна знања о 

кризном менаџменту, његовим фазама, функцији и организацији  и кризном комуницирању и 

бити у стању да користе основне алате кризног менаџмента, сачине портфолио могућих кризних 

ситуација, као и кризни план. Такође ће бити способни да сачине план кризног комуницирања и 

користе основне комуникацијске алате (изјаве, конференције за штампу, дигиталне медије и др.) 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

студенти се упознају са концептом кризе, основним карактеристикама и врстама кризних 

ситуација, базичним алатима и процедурама кризног менаџмента, кризним одлучивањем, 

кризним комуницирањем, организацијом система за управљање криза на на националном и 

наднационалном нивоу, као и искуствима појединих земаља у управљању кризама и 

најзначајнијим кризама у савременој међународној заједници и начинима и механизмима за 

њихово решавање 

 

Практична настава  

студије случајева конкретних кризних ситуација, кризне симулације 

 

Литература  

Обавезна 

1. Кешетовић, Ж.,(2008) Кризни менаџмент, Београд:Факултет безбедности/Службени гласник 

 

Додатна 

1. Милашиновић, С., Кешетовић, Ж., (2011) Кризни менаџмент у историјској 

перспективи, Београд:Криминалистичко-полицијска академија 

2. Mauch, C. and Pfister, C.(Eds.)(2009). Natural Disasters, Cultural Responses, Lanham, 

MD:Lexington books 

3. Boin, A., McConell, A. and tHart, P.(2008) Governing after Crisis – The Politics of 

investigation, accountability and learning, Cambridge:Cambridge University Press 

4. Fagel, M.J. (2014) Crisis Management and Emergency Planning, Boca Raton, FL: CRC Press 

 

Број часова  активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 

 

Практична настава: 1/15 

 

Методе извођења наставе 

 предавања  

 вежбе 

 радионице,  

 студијске посете 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Укупно:                                         

                                                                              100 

 




