
Тема: Појам кризног менаџмента  



Термин кризни менаџмент првобитно је приписиван  политичкој сфери.  

 

Овај израз  тврди се, амерички председник Ј.Ф.Кенеди је употребио током Кубанске  

кризе 1962. описујући на тај начин управљање једном озбиљном, ванредном 

ситуацијом. 

 

Појам кризног менаџмента 

Проактивно планирање омогућава менаџерима да контролишу и  

реше кризу, а игнорисање могућности да до кризе дође, с друге  

стране, води ка томе да криза крене властитом инерцијом.  



Кризни менаџмент је назив за све врсте активности усмерене на  поступање са  

системом у стању поремећаја: 

  

превенцију, припрему, ублажавање и опоравак.  

  

У одређеној мери управљање кризама је помодан назив за  марљивост и исправно  

планирање. Добар кризни менаџер има одговоре на питања "шта ако". 

 

 

 

Кризни менаџемент се може одредити као скуп функција или процеса који имају за 

циљ да идентификују, изуче и предвиде могуће кризне ситуације и успоставе посебне 

начине  који ће организацији омогућити да спречи кризу или да се са њом избори и да 

је превазиђе. 

Појам кризног менаџмента 



Карактеристике успешног кризног менаџмента: 

  

1. Професионализам кризних менаџера као специјалних стручних лица; 

 

2. Индивидуални квалитети кризних менаџера за комуникацију, организацију и 

самоконтролу у кризним ситуацијама; 

 

 

Активности кризног менаџмента су: 

 мобилисање расположивих ресурса за хитне интервенције; 

 упозоравање јавности и предузимање заштитних активности; 

 брига за жртве; 

 процена штете; 

 успостављање и координација деловања јавних служби; 

 информисање јавности; 

 формирање и чување досијеа (извештаја); 

 планирање опоравка; и 

 координација активности кризног менаџмента  (кључна функција). 

 

 

Појам кризног менаџмента 



Кризни менаџмент се може разграничити од других концепата управљања 

кризним ситуацијама који су са њим повезани као што су:  

 

 Исјуз (енгл. Issues) – менаџмент; 

 Риск (енгл. Risk ) – менаџмент; 

 Менаџмент катастрофе; 

 Цивилна заштита;  

 Безбедносни менаџмент; и  

 Управљање континуитетом  пословања. 

 

Кризни менаџмент и слични концепти 



Има много сличности између исјуз-менаџмента и кризног менаџмента, али постоји и 

разлика:  

 исјуз- менаџмент је мање оријентисан ка акцији, а више ка предвиђању догађаја, 

 проактиван у својим настојањима да идентификује могућности (потенцијал) 

организације за промене и да утиче на доношење одговарајућих одлука пре него што 

надолазеће промене остваре негативан утицај на корпорацију. Односно у 

друштвеном окружењу неке организације.   

Кризни менаџмент и слични концепти 

Ради се о средству (алату) кризног менаџмента које компаније користе да 

идентификују, анализирају и управљају проблемима, односно да одговоре на 

њих у фази њиховог настајања и развоја, пре него што су они дошли у жижу 

јавности и постали део јавне свести. 

Исјуз-менаџмент означава управљање опасностима у  

околини,  односно у друштвеном окружењу неке организације.  
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Риск менаџмент процес мерења, или процене ризика и развоја стратегија за излазак 

на крај са ризиком.  

 

У ширем смислу риск менаџмент представља  део проактивног  КМ.  

 

Циљ је идентификовати  колико је нека организација изложена  

потенцијалним губицима и избору најадекватнијег начина поступања 

у таквим ситуацијама.  

 

Традиционални риск-менаџмент фокусиран је на оне ризике који произилазе из 

физичких или правних извора ризика (нпр. природне катастрофе, пожари, акциденти, 

смрт, судски процеси и др.).  

 

Финансијски риск-менаџмент се фокусира на ризике којима је могуће управљати 

помоћу размене финансијских инструмената  (акција и других вредносних папира).  

Кризни менаџмент и слични концепти 



РИСК МЕНАЏМЕНТ КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ 

Гаранција настанка Употреба статистичког система Познат догађај 

Циљ менаџмента Зауставити догађај пре настанка Минимализација штете након догађаја 

Врста припреме за 

сузбијање „догађаја“ 

Студије вероватноће 

Искуство/знање из претходних догађаја 

Систем праћења 

Учење од других 

Посебне информације (медицинске, психолошке, 

о злочинима) 

Развијање  „шта ако“ понашања 

Потребно оспособљавање 
Предвидети кризе и пронаћи начине за 

превенцију 
Предвидети кризе и увежбавати реакције на њих 

Реактивно или проактивно Проактивност 
Реактивно, иако вежбање може бити проактивно 

у односу на реакције 

Облици/врсте жртава Било  ко (посетиоци, особље, становништво…) Могу бити посетиоци, особље или локација 

Публицитет 
Циљ је спречити публицитет (креирањем не-

догађаја) 

Циљ је ограничити односе с јавношћу због 

могућег штетног деловања 

Неки заједнички проблеми 

Лоше одржавање зграде 

Лош квалитет хране 

Лоше осветљење 

Страх од тероризма 

Страх од криминала 

Неугодни/груби посетилац 

Болесне особе 

Пљачкаши 

Претње особљу 

Страх од бомбе  

Недостатак језичких вештина (језичке баријере) 

Кризни менаџмент и слични концепти 



Менаџмент  катастрофе  односи се на предузимање мере у циљу смањења, односно 

санирања последица  насталих као резултат природних и других несрећа  

катастрофалних размера.  

 

Најчешће подразумева спасилачке активности и “сакупљање комадића”   

који су остали након што се нежељени догађај. 

 

 

 

 

 

Цивилна заштита – делатност заштите и спасавања становништва и материјалних 

добара од опасних разарања, природних и других непогода и катастрофа – систем 

(организација) која спроводи заштиту и спасавање. 

 

Кризни менаџмент и слични концепти 
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Безбедносни менаџмент (секјурити менаџмент) – одлучивање о безбедносним 

циљевима организационог система и средствима (мерама) које треба предузети да се 

избегну или умање штетне последице.  

 

Безбедносни менаџмент у организацијама којима је пружање безбедносних услуга 

другим корисницима основна мисија и главни задатак у њиховом функционисању. 

 

Безбедносни менаџмент у организацијама које се баве привредним или друштвеним 

делатностима у функцији је очувања и раста конкретне организације. 
 

 

Управљање континуитетом пословања (континуитетом операција) – менаџмент 

процес који идентификује потенцијалне утицаје који имају негативне ефекте по 

организацију и који обезбеђује оквир за изградњу капацитета за опоравак и ефективан 

одговор који штити интерес кључних учесника  процеса пословања и њихову 

активност на изградњи пословног угледа (бренда) и вредности организације. 

 

Кризни менаџмент и слични концепти 



Менаџмент означава вођство у некој организацији.  

 

Обухвата задатке и процесе везане за  текућих активности организације.  

 

У процесном смислу обухвата планирање, организовање, вођење (додела задатака-

командовање), координацију и контролу. 

 

 

Кризни менаџмент има бројне специфичности због карактеристика кризе : 

 проблем(кризна ситуација) настаје нагло и неочекивано; 

 задаци у систему управљања не одговарају стандардном режиму рада и искуству 

организације; 

 контрамере морају бити хитно донете; 

 постојећи планови не одговарају новонасталој ситуацији; 

 појава нових задатака,; 

 појава великог броја непроверених информација; 

 постоји опасност инхибиције(закочења) система; 

 појава опште панике. 

 

 

Специфичности кризног менаџмента 



       Традиционални  системи   

                    руковођења 

     Системи  руковођења у ванредним   

                      ситуацијама 

Стални режим функционисања Различити режими функционисања 

Чврста структура и јасна подела функција у дугом временском 

периоду 

Непостојање чврсте структуре и јасне поделе функција 

у дугом временском периоду, флексибилност, 

агресивност 

Уска функционална усмереност Широка и делимично непредвидљива област активности 

Моноструктура Полиструктура 

Прописани доток информација Зависност дотока информација од конкретне ситуације 

Прецизне информације Непоуздане информације 

Прекомерне информације Недовољне информације 

Низак степен промена Висок степен промена 

Предвидљивост ситуације Непредвидљивост ситуације; оријентисаност на 

претходно искуство, по правилу, нема ефекта 

Принцип јединства овлашћења и одговорности Комбинација принципа недељивости руковођења и 

поделе овлашћења и одговорности 

Функционални потенцијал Организациони потенцијал 

Доминантност социјално-економских циљева и критеријума 

функционисања 

Циљеви – ефикасност, успешност у отклањању узрока 

ванредних ситуација и њихових последица; критеријуми 

– минимизација времена за постизање циљева, минимум 

губитака (жртава) при отклањању ванредних ситуација 

Специфичности кризног менаџмента 



Почетак реаговања система руковођења на појаву ванредне ситуације 

првенствено је повезан са нестандардним, ванредним и радикалним мерама.  

 

Мере се деле на: 

 

 Стратешке: 
 формирање структуре система руковођења и образовање кризног штаба; 
 образовање информационог система који треба да функционише у време трајања 

кризе; 
 формирање хитних служби за обављање послова различите намене. 
  

   

 Оперативне и тактичке суштински не мењају уобичајене организационе и 

функционалне односе. Основни циљ ових мера није да се заустави ширење 

ванредне ситуације или да се отклоне њене последице, већ да се обезбеди 
функционисање система руковођења у ванредним ситуацијама. 

 

Специфичности кризног менаџмента 



 

 

 

 

Организације се могу припреми за кризне догађаје тако што развију брзо и ефикасно 

реаговање онда када до кризе дође, тј. „после чињенице“ која се одиграла или да 

проблем узму у разматрање пре него што се криза догоди, тј. „пре чињенице“. 

 

 

 

Постоје два начина на које менаџери могу да посматрају кризну ситуацију:  

 Реактивни модел – подразумева игнорисање знакова упозорења и реаговање тек 

када до кризе дође; и 

 Проактивни модел - подразумева припрему за спречавање и управљање кризом. 

Модели процеса кризног менаџмента 



А. Реактивни модел              Стадијум кризе           Стадијум одбране            Посткризни стадијум 

Преткризни  

стадијум 

Преткризни стадијум 

Анализа рањивости 

КРИЗА 
1.Кризно реаговање 

2.Кризно планирање 

1. Настали трошкови 

2. Реструктурирање 

3. Преиспитивање  

    менаџерског стила   

4. Кадровске промене  

5. Пословни губици 

  Б. Проактивни модел        Стадијум припреме               Стадијум кризе          Посткризни стадијум 

Планирање кризе  

и припрема за кризу 

КРИЗА 

Криза спречена 

1. Евалуација 

  кризног плана 

2. Преиспитивање 

    рањивости 

3. Припрема за 

    наредну кризу 

ИЛИ 

Модели процеса кризног менаџмента 



Аутори који се баве кризним менаџментом у  већим светским компанијама 

разликују: 

 

Активни (офанзивни) кризни менаџмент који обухвата активности усмерене на 

избегавање кризе, то јест спречавање да се она догоди. Предузима се или док још 

нема никаквих назнака кризе кроз предузимање мера усмерених на могуће 

опасности у будућности или у латентној фази кризе кроз упознавање и њено 

превентивно сузбијање. Може се поделити на: 

 

 антиципативни кризни менаџмент чији је задатак припрема противмера уз 

помоћ специфичних прогноза; и  

 

 превентивни кризни менаџмент чију основу чини правовремена 

идентификација  латентне, већ постојеће кризе и примену превентивних 

стратегија/мера за избегавање односно спречавања латентне кризе.  

 

Модели процеса кризног менаџмента 



 

Реактивни (дефанзивни) кризни менаџмент обухвата мере које се  предузимају у 

видљивим (акутним) фазама кризе са задатком да се она сузбије или да се умање њене 

последице. Дели се на: 

 

 репулзивни кризни менаџмент  у коме се криза прихвата као реалност али се 

оцењује као савладива па је циљ одбијање (репулзија) кризе; и 

 

 ликвидативни кризни менаџмент када се на основу одговарајућих анализа и 

прогноза процени, да не постоји шанса да се криза успешно савлада а тиме је 

упитан и опстанак  предузећа, па је циљ „уредно повлачење“ односно планска 

ликвидација.  

 

Модели процеса кризног менаџмента 



Тема: Преткризни менаџмент 



Фазе кризног менаџмента 

     Фазе кризног менаџмента 

 

Према Федералној агенцији за управљање кризним ситуацијама у САД  

(ФЕМА) активности  кризног менаџмента се групишу у четири временски 

одвојене  фазе: 

 

 ограничавање (спречавање, избегавање) кризе; 

 припрема (планирање) за поступање у кризним ситуацијама;   

 одговор на кризу; и  

 опоравак 



Фазе кризног менаџмента 

 Ограничавање (спречавање или избегавање) криза укључује активности које 

елиминишу или смањују вероватноћу (шансу) да дође до кризе или умањују 

ефекте кризе.  

 

Припрема (планирање) кризе односи се на планирање одговора на то када се 

криза догоди и на распоређивање ресурса у функцији ефективног одговора. 

 

Одговор на кризу обухвата период током трајања кризе или непосредно након 

њеног настанка.  

 

Опоравак траје док сви системи не дођу у стање, односно у услове скоро 

нормалних операција. Тај опоравак може бити краткотрајан и дуготрајан.  

 

Прве две фазе су преткризне,  а друге посткризне. 

  



Фазе кризног менаџмента 

   

Disaster - Криза 

Response – Одговор 

Recovery – Опоравак 

Mitigation – Ублажавање 

Risk Reduction – Смањење ризика 

Prevention – Превенција 

Preparedness – Спремност 



Фазе кризног менаџмента 

   

Фазе Превенција 
  

Рана спознаја 

  

Овладавање 

кризом 

Обнављање 

  

Учење из  

кризе 

  
Како се криза може 

спречити? 

Како се долазећа 

криза може 

препознати? 

  

Како ограничити 

последице постојеће 

кризе? 

  

Како се вратити на 

ниво пре кризе? 

Како извући 

корист из прошле 

кризе? 

Нивои   

  

      

Садржаји/ процеси 

  Шта се кад догађа? 
    

Информациони 

  

Ко прикупља/испоручује које информације?     

Организациони 

  

Ко преузима које задатке и улоге?   

Комуникациони 

  
Ко се, када, како  и о чему информише?   

Психолошки Које су последице догађаја, информација и активности на људе? 

Тепферова Матрица процеса управљања кризом – Тепфер 



Ограничавање - Идентификација хазарда и анализа 

рањивости 

Хазард је ситуација настала природним или људским узроцима која може 

узроковати озбиљне негативне последице за неку организацију или заједницу. 

 

Ограничавање обухвата спектар активности избегавања које  укључују трајну 

или сталну редукцију или смањење вероватноће потенцијалних губитака од 

хазарда. Предузима се пре кризе. 

 

Идентификација хазарда и анализа рањивости: Први корак у превентивним 

активностима је да се утврде потенцијални хазарди који могу да погоде 

заједницу. То се постиже анализом догађаја из прошлости и  сталним 

праћењем промена који се догађају у окружењу. 

 

 



Приликом анализе сваког хазарда треба одговорити на следећа питања: 

 може ли погодити организацију? 

 колико је претња значајна? 

 колико се то често догађало? 

 процена популације која може бити озбиљно погођена овим хазардом? 

 

Кризни менаџер анализира сваки хазард, како би идентификовао оне који 

представљају најозбиљнију претњу и који би имали приоритет у превентивним 

плановима. 

 

Следећи корак је процена рањивости заједнице у односу на идентификоване 

озбиљне хазарде. Рањивост заједнице је потенцијал за губитак људских живота, 

повређивање и рањавање људи и економске губитке за појединце, организацију или 

владу. 

 

Приликом анализе рањивости неопходно је водити рачуна о  потребама одређених 

сегмената популације (болесни, стари, деца, инвалиди, затвореници, студенти и др.). 

 

 

Ограничавање - Идентификација хазарда и анализа 

рањивости 



Улога менаџера: је да мотивише, координира и надгледа па је стога 

неопходно да буде упознат са различитим типовима хазарда који прете 

заједници како би био у позицији да пронађе могућности за смањење и 

елиминацију ризика ових хазарда. Може користити следеће ресурсе: 

 
 законе, правила и прописе; 
 структурне мере (нпр. коришћење материјала отпорних на пожар); 
 финансијске мере (различити подстицаји); 
 информисање јавности (нпр. обележавање опасних материја); 
 планирање и мапирање коришћења земље; 
 инспекцијске службе. 

 

Ограничавање - Идентификација хазарда и анализа 

рањивости 



Ограничавање - Превентивне стратегије 

 

 

Различите превентивне стратегије: У пракси се мања важност придаје фази 

одвраћања у односу на остале три фазе. Циљ превенције је да се избегну 

хазардне ситуације у складу са народном изреком „боље спречити него 

лечити“. То се може учинити: 

 

 спречавањем стварања хазарда; 

 промена природе и обима хазарда; 

 одвајање хазарда од његових потенцијалних жртава; 

 промена основних карактеристика хазарда (нпр. додавање мириса 

безмирисним опасним материјама чиме се упозорава на њихово присуство). 

 



Ограничавање - Превентивне стратегије 

 

 

Сагледавање озбиљности кризе и  кроз два питања: 

 колико је криза вероватна; 

 колико штете може да нанесе. 

  

Имајући то виду, највише се улаже у потенцијалне кризе које су високо 

рангиране према: 

 вероватноћи дешавања; 

 степену оштећења које могу да нанесу. 

  

Приликом предузимања превентивних мера поред ова два фактора неопходно 

је водити рачуна и о трошковима избегавања ризика. 

 

                                         

 

 

 О x В = очекивана вредност 



Припрема - планирање 

 

Потпуна превенција кризе није могућа.  

 

Технолошки напредак и ширење свести су значајно допринели спречавању 

извесних типова криза. 

 

Припреме укључују: 

 прецизирање овлашћења и одговорности за поступање у кризним 

ситуацијама; 

 обезбеђивање неопходних ресурса који то поступање омогућавају. 

 



Припрема - План кризних операција 

Кључни део планирања представља израда Плана кризних операција у коме се 

планирају и фузионишу сви битни елементи.  

 

При развијању Плана посебну пажњу треба усмерити на: 

 заштити људи и комуникација; 

 смањењу штете на постројењима, инфраструктури и опреми. 

 

Након израде Плана неопходно је: 

 да сви учесници буду упознати са својим задацима; 

 успоставити зоне (подручја) одговорности и руководиоце тих зона; и 

 периодично или у складу са потребама План ажурирати; 

 

Руководећи принципи приликом израде Плана: 

 не измишљати „топлу воду“; 

 користити искусне људе из свих сектора (владиних и невладиних); 

 користити постојећу организациону структуру организације на коју се План односи; 

 истраживати; 

 идентификовати расположиве ресурсе. 
 



Припрема - План кризних операција 

План кризних операција састоји се од: 
 основног Плана; 
 функционалних анекса; и 
 додатак о специфичним хазардима. 
  
Елементи Основног Плана су: 
 изјава о циљу – декларише основну сврху плана, која је садржана у томе да 

организацији пружи ефикасан и ефективан план кризних операција, који ће 

омогућити заштиту живота и имовине, на начин који је прихватљив грађанима; 
 
 ситуације и претпоставке – наводе се описи свих криза до којих смо дошли 

идентификацијом хазарда и анализом рањивости. Обухвата време упозорења, степен 
оштећења који се може очекивати, као и било које друге неуобичајене ситуације 
(нпр. ако се организација налази у близини нуклеарне централе, треба описати 
различите ситуације које се могу догодити због овог постројења); 
 

 организација и додељивање задужења – прецизира се ко ће бити одговоран за 
кључне функције и са којим задацима. Дефинишу се улоге локалних органа власти у 
структури кризног менаџмента и њихови односи са владиним званичницима и 

руководиоцима различитих агенција; 
 



Припрема - План кризних операција 

 
 концепт операција – описује се улога и однос државних органа, међуресорске 

односе, редукцију мање важних активности током трајања кризе, планове за подршку и 
процедуре које су основа за операције, процес доношења одлука које утичу на операције 
кризног менаџмента итд; 

 
 администрација и логистика – утврђује се политика набавке и коришћења 

објеката, материјала, услуга и других ресурса који су неопходни за било који аспект 

кризног менаџмента;   
 

 развијање и одржавање плана – презентују се детаљи око стварања, ажурирања, 
ревизије, одобравања, прихватања и дистрибуције плана. Посебна пажња се усмерава на 
ажурирање које води рачуна о свим променама у организацији, њеном окружењу, 
променама профила ризика итд; 
 

 ауторитети и референце –  наводи се персонални састав кризног менаџмента, 
статут организације, наредбе, правила и друга документа укључујући и планове других 
државних органа и агенција; и 

 
 дефинисање термина. 

 



Припрема - План кризних операција 

Функције које треба обрадити Функционалним анексима су: 

 

 усмеравање и контрола – ко је одговоран; 

 комуникације – начин организације комуницирања; 

 упозорење – који систем упозорења ће бити коришћен; 

 информисање јавности о кризи – како; 

 евакуација – који су кораци и како; 

 збрињавање – смештај у склоништа, храна и сл.; 

 медицинска служба; и  

 управљање ресурсима – алокација. 

 



Припрема - План кризних операција 

 

 
Додатак о специфичним хазардима операционализује функционалне анексе у 

смислу процедура одговора, обавештавања, заштитних акција и других потреба 

које генерише одређени хазард (пожар, земљотрес, терористички напад и др.).  

 

 

Садржи техничке информације, детаље и методе који се користе у конкретним 

кризним ситуацијама. 

 



Припрема - Остали аспекти плана кризних операција 

Остали аспекти Плана кризних операција: 

 ревизија плана; 

 увежбавање плана; 

 припремни тренинг; 

 вежба за столом; 

 функционална вежба; 

 вежба на терену;и 

 потпуна вежба. 

 објављивање плана; 

 обједињавање ресурса; 

 државни органи; 

 невладин сектор; 

 суседне заједнице; и 

 приватни сектор. 

 инвентарисање ресурса. 

 



Састав кризног штаба - Пример 

 

 

 

Генерални 
Директор 

Кризни штаб 

 Заменик  дир. 
(Одговоран za КМ) 

  
 Кризни оперативни Тим  КРИЗНИ 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕНТАР 

 
 

Кризни менаџер-и  

  

 Тим за општу подршку 
  

  

 Тим за пословну подршку   

  

 Тим за специјализовану 
подршку  

Директор сектора 

Директор сектора 

Директор сектора 

Постојећи МЕНАЏМЕНТ ТИМ 



 


