
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Кризни менаџмент 

 
 

Шифра 
предмета Статус предмета Семестар 

Број 
кредита 

Фонд 
часова 

НБ.4.36. 

Обавезни 

предмет/стручно-

апликативни (СА) 

VI 5 45+15 

 
 

Циљеви предмета 

 
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из 
области кризног менаџмента и разумеју целину процеса 
управљања кризама, као и да стеку способности  за 
предвиђање и анализу потенцијалних опасности и 
планирање и примену основних алата кризног менаџмента у 
државним институцијама, привредним организацијама и 
непрофитним институцијама 

Исход изучавања 

 
Развијање способности самосталне теоријске и нормативне 
анализе основних института кривичног процесног права, 
разумевање суштине и сврхе вођења кривичних судских 
поступака и улоге, задатка и овлашћења различитих 
субјеката који у њима учествују, познавање основне 
криминално-политичке подлоге одрђених нормативиних 
решења и познавање међународних правних стандарда 
везаних за кривични поступак. 

Садржај и структура 
предмета 

Студенти се упознају са концептом кризе, основним 
карактеристикама и врстама кризних ситуација, 
базичним алатима и процедурама кризног менаџмента, 
кризним комуницирањем, организацијом система за 
управљање кризама 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 

 
 
 
П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица број часова 
I Концепт кризе (појам кризе, криза и слични концепти) 3 
II Концепт кризе (извор и порекло криза, типологија криза)  3 
III Концепт кризе (динамика криза, модерне кризе) 3 



IV Први колоквијум 3 
V Концепт кризног менаџмента (Фазе и принципи) 3 
VI Алати кризног менаџмента 3 
VII Проблеми кризног менаџмента 3 
VIII Други колоквијум                                                  DKU 3 
IX Кризно комуницирање 3 
X Кризно комуницирање 3 
XI Управљање кризама на наднационалном нивоу 3 
XII Искуства кризног менаџмента у појединим земљама 3 
XIII Трећи колоквијум 3 
XIV Поправни колоквијум 3 
XV Припрема за усмени испит 3 
 
 
В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица број часова 
I Студија случаја 1 
II Студија случаја - Пожар у тунелу Капрун 1 
III Студија случаја - Операција "Гром" 1 
IV Први колоквијум 1 
V Студија случаја - Опсада московског позоришта 1 
VI Студија случаја - Чернобиљ 1 
VII Студија случаја - Пандемија 1 
VIII Други колоквијум  1 
IX Студија случаја - 5 будућих катастрофа  1 
X Студија случаја - Титаник 1 
XI Студија случаја - подморица Курск 1 
XII Студија случаја - Шатл Колумбија 1 
XIII Трећи колоквијум 1 
XIV Поправни колоквијум 1 
XV Припрема за усмени испит 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
 
Предавања, вежбе, колоквијуми  

Начин оцењивања на 
предмету 
 

предиспитне обавезе:  80 поена (активност током 
наставе 20, колоквијуми 3 х 20) 
испит: до 20 поена; 



 

Литература 
 
 

Обавезна 1. Кешетовић, Ж., Кризни менаџмент, 
Београд, Службени гласник/Факултет 
безбедности, 2008 
2. Милашиновић, С, Кешетовић, Ж., 
Кризни менаџмент у историјској 
перспективи, Београд, Криминалистичко 
полицијска академија, 2011 

Допунска 1. Боин, А. и др Политика управљања 
кризама, Београд, Службени гласник, 
2011 
2. Кешетовић, Ж., Тотх, И. Проблеми 
кризног менаџмента, Велеучилиште 
Велика Горица / Висока школа за 
сигурност са правом јавности/Центар за 
међународне и сигурносне студије 
Факултета политичких наука у 
Загребу, Велика Горица, 2012 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Желимир Кешетовић 
Е-mail: kesetovic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: понедељк од 8,00 до 10,00 

 


