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Услов:  
Циљ предмета 
Стицање знања и способности за самосталан критички приступ проблемима управљања, одлучивања и 
лидерства у организацијама  у нормалиним пословним условима и условима кризних и уопште 
ванредних ситуација. Овладавање методама и техникама за пројектовање организације, структуре, 
процеса и метода квантификације ризика и помоћи у одлучивању. Системско сагледавање правних, 
организационих, финансијских и технолошких аспеката.  

Исход предмета  
У оквиру концепта корпоративне безбедности, овладати принципима организације, комуникационих 
линија, процедура, метода, начина доношења одлука, оспособљавање за учешће у решавању проблема 
менаџмента кроз методе и технике одлучивања, овладавање принципима и начинима лидерства посебно  
у условима ванредних и кризних ситуација. Усвајање законске регулативе, стандарда и најбоље праксе. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Обухвата следеће тематске области: Домаћа законска регулатива и стандарди пословања; Међународни 
стандарди за организацију и интервенције у ванредним ситуацијама; Организација и менаџмент, 
Организациона култура, Организациона структура, процеси и процедуре, Лидерство у управљању 
кризама; Тимски рад, Менаџмент стратегије, Систем одлучивања и командовања у ванредним 
ситуацијама; Применљиве методе и технике помоћи при доношењу одлука, Управљање пројектима. 
Практична настава  
Спроводиће се кроз реализацију вежби, студијске посете  привредним субјектима од посебног значаја и 
организовање радионица у циљу сагледавања добре и лоше праксе доношења одлука и лидерства, као и 
симулације, односно менаџмент игре кризног управљања.  
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Број часова  активне наставе: 5/75  Теоријска настава: 3/45  Практична настава: 2/30 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, практична настава, симулационe игре, колоквијум, 
семинарски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 60 
практична настава 5 усмени испит  
презентација  5 ..........  
семинар-и 25   

 


