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Ети мо ло шки по сма тра но, реч кри за по ти че из грч ког 
је зи ка. Кри за (на грч. крисис - од луч на тач ка, пре су да, ис тра-
га, од лу ка) је по јам ко ји у са вре ме ној на у ци не ма је дин стве-
но при хва ће ну де фи ни ци ју јер иста за ви си од на уч не ди сци-
пли не у ко јој се ко ри сти. У ста рој Грч кој реч кри за зна чи ла 
је ‘‘пресуду’’ или ‘’одлуку’’, то јест пре суд ни тре ну так ко ји 
од лу чу је о да љем по зи тив ном  или не га тив ном раз во ју не-
ке ства ри или си ту а ци је.  Реч криза је на по чет ку XXI ве-
ка  по ста ла сва ко днев на ми са о на ин тер пре та ци ја објек тив не 
ствар но сти.  Овом, у но ви је вре ме јед ном од нај у по тре бља ва-
ни је  ре чи опи су је се лич на, од но сно при ват на си ту а ци ја, али 
мно го че шће  се пред ста вља ста ње ко је у се би но си по тен-
ци јал не не га тив не кон се квен це у ко ји ма се на ла зе дру штво 
као це ли на или ње го ве по је ди не ор га ни за ци је и си сте ми. Но, 
упр кос уче ста лој при ме ни, не ма ја сног и оп ште при хва тљи-
вог пој мов ног са др жа ја тер ми на кри зе, већ по сто је мно го-
број не и ме ђу соб но че сто раз ли чи те ин тер пре та ци је.

 У ли те ра ту ри се ве о ма че сто по на вља јед на за блу да 
по ко јој на ки не ском (ман да рин ском) је зи ку сим бол на кри-
зу (weidi) укљу чу је ка рак те ре ко ји зна че ‘’опа сност’’ (wei) и 
‘’при ли ку’’ (di), усред че га се ту ма чи да је кри за под јед на ко 
и до бра и ло ша. Си но ло зи, екс пер ти за ки не ски је зик, ука зу-
ју да је та чан са мо пр ви део, од но сно да ло го граф wei за и ста 
зна чи опа сност, али да дру ги – di, зна чи про ме ну или тач ку 
за о кре та, па ис ти чу да је мно го пра вил ни ји пре вод овог ки-
не ског сим бо ла ‘’при ли ка да се до го ди опа сност’’.1

 У са вре ме ном до бу кри за озна ча ва пр вен стве но раз-
ли ко ва ње или спо соб ност раз ли ко ва ња, из бор, суд, од лу ку, 
а та ко ђе и из лаз, ре ше ње кон флик та, по ја шње ње. Кри за се 
об ја шња ва по мо ћу про це са ко је се за па жа ју на ви дљи вом, 
опа жај ном и спољ њем ни воу или из ње не уну тра шње пер-
спек ти ве. У ака дем ском го во ру, кри за озна ча ва фа зу не ре-
да у на из глед нор мал ном раз во ју не ког си сте ма. Еко ном ска 
кри за, на при мер, од но си се на ин тер вал опа да ња у ду гом 
пе ри о ду стал ног ра ста и раз во ја. Лич на кри за озна ча ва пе ри-
од не ми ра, ко јем прет хо ди и по сле ко јег сле ди мен тал на ста-
бил ност. Ре во лу ци ја се од но си на ха ос из ме ђу дик та тор ског 

1 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе ни 
гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 13.
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и де мо крат ског по рет ка. Кри зе пред ста вља ју пре ла зне фа зе, 
то ком ко јих ви ше не ва же нор мал ни на чи ни функ ци о ни са ња. 
2 Ве ћи на љу ди до жи вља ва као нео д ло жну прет њу, ко ју по-
ли ти ча ри мо ра ју да кон тро ли шу. Кри зе обич но и ра зу мљи во  
иза зи ва ју осе ћај неодложности. У кри зи, опа жа ње прет ње 
пра ће но је ви со ким сте пе ном неизвесности.

Теоријскиконцепткризе

Кри за је не пла ни ра ни до га ђај ко ји мо же пре ма ши ти ни-
во до ступ них сред ста ва, има по тен ци јал да зна чај но ути че 
на опе ра тив ност и кре ди би ли тет ор га ни за ци је или на пра ви 
ве ли ки про блем у обла сти по ли ти ке, еко но ми је, еко ло ги је, 
без бед но сти  и дру штва уоп ште.

Са аспек та ме ђу на род них од но са  кри за у уопштеном
значају пред ста вља пе ри од дис кон ти ну и те та, по ре ме ћа ја 
нор мал ног то ка, од лу чу ју ћу пре крет ни цу у раз вит ку, оства-
ри ва њу дру штве них де лат но сти и ли не ар ном про це су ко ји 
се од ви ја по уста ље ном обра сцу, кри тич ни мо ме нат јед ног 
си сте ма или про це са, а у посебном значењу, по себ но у ме-
ди ци ни из ко је се вр ши ана ло ги ја и за дру ге обла сти и про-
це се, кри за је ‘’из раз за на сту па ње од лу чу ју ћег мо мен та у 
то ку јед ног ста ња, по пра ви лу па то ло шког, и то без об зи ра 
да ли ће ис ход би ти по во љан или не по во љан, од но сно да ли 
су бјект из ла зи из кри зе или у њој гу би сво ју ег зи стен ци ју и 
сво ја бит на свој ства’’.3 По сма тра ју ћи од нос из ме ђу по је ди на-
ца, гру па, ор га ни за ци ја и др жа ва кри за је на гло по ве ћа ва ње 
ин тен зи те та не при ја тељ ских  ин тер ак ци ја су бје ка та без об-
зи ра  да ли су они др жав ни или не др жав ни еле мен ти, уз по-
ве ћа ну ве ро ват но ћу еска ла ци је у ору жа ни су коб. Са вре ме не  
по ли тич ко-прав не те о ри је де фи ни шу кри зу као  ‘’озбиљ ну 
прет њу основ ним струк ту ра ма или фун да мен тал ним вред-
но сти ма и нор ма ма со ци јал ног си сте ма, ко ја, у усло ви ма вре-
мен ског при ти ска и ве о ма не си гур них окол но сти, зах те ва 
до но ше ње кри тич них од лу ка (Pol`t Hart, 1989)... по ре ме ћај 
ко ји фи зич ки по га ђа си стем као це ли ну и угро жа ва ње го ве 

2 А. Бо ин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Сан де ли јус, Политикауправљањакризама, 
Слу жбе ни гла сник,  Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2010, стр. 12.

3 Политичка енциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 
494.
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те мељ не прет по став ке, ње го ву са мо бит ност и су шти ну (Pa-
uc hant & Mi troff, 1992)... до га ђај ма ле ве ро ват но ће и ве ли ких 
по сле ди ца ко ји угро жа ва жи вот ор га ни за ци је, а ка рак те ри-
шу га не ја сни узро ци, ефек ти и сред ства за ре ше ње, као и 
уве ре ње да се од лу ке мо ра ју до но си ти бр зо (Pe ar son & Cla ir, 
1998)’’.4 Из оп ште де фи ни ци је про из и ла зе и по себ не, као на 
при мер Оран Р. Јон го ва (O.R.Young) де фи ни ци ја ме ђу на род не 
кри зе као ‘’...про це са ин тер ак ци је за ста бил ност од ре ђе ног 
си сте ма или под си сте ма у ме ђу на род ној по ли ти ци’.’’5 Ана ли-
зи ра ју ћи кри зу са аспек та уну тра шње др жав не струк ту ре ‘’... 
мо же се го во ри ти о кри зи са мо ако уче сни ци до га ђа ја ко ји је 
у пи та њу, опа жа ју да ту си ту а ци ју као кри зну (тзв. То ма со-
ва те о ре ма)... у раз ли чи тим вре мен ским тач ка ма6„од но сно“... 
кри за пред ста вља по себ но ста ње су коб ног про це са обе ле же-
ног ду жим тра ја њем и ве ћим ин тен зи те том, ко је се те шко 
кон тро ли ше, због че га ни је ла ко пред ви де ти раз вој тог ста ња 
и по сле ди це ко је се те шко кон тро ли ше, због че га ни је ла ко 
пред ви де ти раз вој тог ста ња и по сле ди це ко је из ње га мо гу 
да про ис тек ну.’’7

Од свог на стан ка, људ ско дру штво је не пре кид но би ло 
из ло же но  мно гим и ра зно вр сним кри за ма  ко је су се раз-
ли ко ва ле по вр сти, ка рак те ру, ин тен зи те ту, по са зна њу или 
од су ству са зна ња о кри зи, од но сно по ви дљи во сти или не ви-
дљи во сти кри зе. Тај про блем ни у са вре ме но до ба ни је пре-
ва зи ђен. На по чет ку XXI ве ка, са вре ме не кри зе  ка рак те ри-
ше: Из не на ђе ње; ви сок ни во стре са; нео че ки ва ност; на глост, 
не из ве сност; ри зик, не спрем ност ак те ра; вре мен ски при ти-
сак, ди на ми зам; као и  људ ски, ор га ни за ци о ни, еко ном ски, 
со ци јал ни и дру ги спо ља шњи и уну тра шњи узро ци, ко ји зах-
те ва ју од си сте ма без бед но сти мо дер не др жа ве, мул ти ди сци-
пли нар ни, ин тер ди сци пли нар ни, ди на мич ки, про ак ти ван и 
пре вен ти ван при ступ, ка ко у пред ви ђа њу и при пре ми та ко и 
у ре ша ва њу свог про бле ма. 

4 Же ли мир Ке ше то вић, ‘’Те о риј ски кон цепт кри зе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2006, стр. 24-25.

5 Љу би во је Аћи мо вић, Наукаомеђународнимодносима–Теоријаиистражи
вачкиправци, На уч на књи га, Бе о град, 1987, стр. 223.

6 Же ли мир Ке ше то вић, ‘’Те о риј ски кон цепт кри зе’’, Кризни менаџмент 1 –
Хрестоматија, Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2006, стр. 24-25, стр. 26.

7 Жељ ко Ива ниш, ‘’Зна чај пре го ва ра ња у ре ша ва њу су ко ба и кри за’’, Војноде
ло, бр. 2/2005, Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град, 2005, стр. 161.
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Кри зе ну жно не мо ра ју да бу ду и не га тив не. Оне су 
при ли ка за по пра вља ње ста ња али и про ме ну це ло куп ног 
си сте ма, сма ње ње тен зи ја али и су ко бе, убр за ну про ме ну 
ели та али и ‘’укла ња ње не по жељ них’’, про стор за до но ше-
ње ква ли та тив них од лу ка и уче ње, али и за до но ше ње не-
про ми шље них и ка та стро фал них од лу ка са да ле ко се жним 
и те шко за у ста вљи вим по сле ди ца ма.  У осно ви она мо же да 
се ре ши при вре ме но или трај но, ком про ми сом или су ко бом 
или от кла ња њем са мог узро ка про ме не. При то ме низ фак-
то ра ути че на ре ша ва ње на ста лих окол но сти ко је су до ве ле 
до кри зе (су бјек тив ни, објек тив ни, исто риј ски и др.). У сво-
јој су шти ни она је за стој (про блем) и као та ква не по жељ но 
ста ње ко је мо же да угро зи без бед ност, ег зи стен ци ју, оп ста-
нак. И у оном нај ду бљем фи ло зоф ском сми слу, кри за је (не) 
при род но ста ње ства ри ко је се су прот ста вља при род ном то-
ку кре та ња, ци клу са име на, ‘’pantarei’’, ко ме је све ви дљи во 
и не ви дљи во под ло жно (из у зи ма ју ћи по став ке ре ли гиј ских 
ме та фи зич ких ка те го ри ја). На дру гој стра ни, кри за по сво јој 
су шти ни те жи ре ше њу, без об зи ра на пред знак тог ре ше ња. У 
том сми слу је и са ма се би су прот ност. Она исто вре ме но за у-
ста вља про це се кре та ња али исто вре ме но, по пут бра не, она 
‘’на го ми ла ва кре та ње’’ ге не ри шу ћи на ред не про це се ко ји се 
и на су бјек те и на бу ду ће про це се и окол но сти, мо гу од ра-
зи ти у фор ми бу ји це (пу ца ње бра не – су коб) или пра во вре-
ме ног и урав но те же ног ‘’по пу шта ња на го ми ла ног кре та ња’’ 
у фор ми на бу ја лог или ла га ног то ка (кон це си ја, ком про мис, 
спо ра зум).8 

 Мо дер ни кон цепт кри зе по ти че из ме ди цин ске ли те ра-
ту ре у ко јој озна ча ва опа сно ста ње здра вља ор га ни зма из ко га 
он  не мо же да се опо ра ви без пер ма нент ног оште ће ња, спо-
ља шње ин тер вен ци је или без ба зич ног ре струк ту ри ра ња, с 
об зи ром на то да са мо од брам бе ни (иму но ло шки) ме ха ни зми 
ор га ни зма ни су до вољ ни да га из ву ку из кри зе. На уч ни ци у 
обла сти дру штве них на у ка по зај ми ли су на ве де ну основ ну 
ме ди цин ску ме та фо ру да опи шу кри зе у еко ном ским, по ли-
тич ким, со ци јал ним и кул тур ним си сте ми ма.

8 Бла жо Ра до вић, Преговарањекаосредстворешавањамеђународнихсукоба
изазванихтероризмом, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, 2009, стр. 11.
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Иако не ма са гла сно сти о ње го вом зна че њу, кри за је ве-
о ма по пу ла ран и ши ро ко ко ри шћен тер мин. Чак се на во ди да 
по пу лар ност тер ми на ства ра те шко ће у ње го вом де фи ни са њу. 
Оно не из не на ђу је, бу ду ћи да и ис тра жи ва чи ко ји из у ча ва ју 
фе но мен кри за не сма тра ју се бе ис тра жи ва чи ма кри за. По-
сто је раз ли чи ти тер ми ни у све ту ко ји се ко ри сте као си но ни-
ми за кри зу иако без на уч не осно ве и то: не сре ћа (adversity), 
од но сно ван ред ни до га ђај ко ји је узро ко ван фак то ри ма ко ји 
ни су под кон тро лом, а има за по сле ди цу угро жа ва ње жи во та 
или здра вља љу ди или жи во ти ња и ма те ри јал ну ште ту; до-
га ђај ко ји ни је био пред ви дљив (contingency); ак ци дент (ac
cident) ко ји озна ча ва не сре ћу узро ко ва ну људ ским фак то ром 
укљу чу ју ћи и тех но ло ги ју, а ко ја пре ва зи ла зи окви ре тех-
нич ко-тех но ло шког по стро је ња у ко ме је на ста ла; ван ред но 
ста ње (ma jor in ci dent – бу квал но ве ли ки ин ци дент) ко је пред-
ста вља сва ки до га ђај ко ји мо же узро ко ва ти смрт, по вре де, 
оште ће ње имо ви не, про ме не у жи вот ној сре ди ни, те по ре ме-
ћа је у нор мал ном функ ци о ни са њу дру штва, а чи је де ло ва ње 
и по сле ди це се не мо гу спре чи ти, убла жи ти или са ни ра ти 
рас по ло жи вим сред стви ма и ка па ци те ти ма за јед ни це, а на-
ро чи то тер ми ни: ка та стро фа (disaster) ко ји озна ча ва не сре ћу 
узро ко ва ну при род ним фак то ри ма, и ван ред на (хит на) си ту-
а ци ја (emergency).9

 Ке тлин Фе ри Бенкс де фи ни ше кри зу као ‘’ве ћи до га-
ђај са по тен ци јал но не га тив ним по сле ди ца ма ко је по га ђа ју 
ор га ни за ци ју, ком па ни ју или ин ду стри ју, као и ње ну циљ ну 
јав ност, про из во де, услу ге...’’.10 За Хам бли на11 кри за је ‘’ур-
гент на си ту а ци ја у ко јој се сви чла но ви гру пе су сре ћу са за-
јед нич ком прет њом’’. Финк твр ди да је кри за сва ки до га ђај 
ко ји мо же еска ли ра ти у ин тен зи те ту, до ћи у жи жу ин те ре со-
ва ња ме ди ја и вла де, оме та ти нор мал не по слов не опе ра ци је и 
по го ди ти имиџ и про фит ком па ни је.12 Бартон13схватакризу

9 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе-
ни гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 15.

10 Fe arn-Banks, K., CrisisCommunications:ACasebookApproach, Law ren ce Erl-
ba um As so ci a tes Pu blis hers, Mal wah, W, 2001, p. 48.

11 Ham blin, R.L., „Le a der ship and Cri sis”, Sociometry, 21, 1958.
12 Fink, S, CrisisManagement:Planning for theInevitable, Ama com, New York, 

1986, p. 56.
13 Bar ton, L., CrisisinOrganizations:ManagingandCommunicatingintheHeatof

Chaos, So uth-We stern Pu blis hing Com pany, Cin cin na ti, OH, 1993, p. 87.
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као‘’већиинепредвидљивдогађајкојиимапотенцијалноне
гативнерезултате.Тајдогађајињеговепоследицемогузна
чајно оштетити организацију, запослене уњој, производе,
услуге,финансијскостањеирепутацију’’. 

У Лон дон ској шко ли за од но се са јав но шћу (ЛСПР) 
кри зу од ре ђу ју као ствар ни ин ци дент ко ји ути че на чо ве ко-
ву без бед ност, на око ли ну, на про из во де или углед ор га ни за-
ци је. Обич но је за та кав ин ци дент свој ствен не при ја тељ ски 
од нос ме ди ја пре ма ње му. Нај зад, Пер сон и Клер кри зу де-
фи ни шу као ‘’до га ђај ма ле ве ро ват но ће и ве ли ких по сле ди ца 
ко ји угро жа ва жи вот ор га ни за ци је, а ка рак те ри шу га не ја сни 
узро ци, ефек ти и сред ства за ре ше ње, као и уве ре ње да се 
од лу ке мо ра ју до но си ти бр зо’’. Са вре ме ну де фи ни ци ју кри-
зе да је Пол Харт (Paul Hart) на во де ћи да је она ‘’не при ја тан 
до га ђај, ко ји пред ста вља иза зов за до но си о це од лу ка, ис ку-
ша ва их да по сту па ју у усло ви ма угро жа ва ња, вре мен ске сти-
ске и не спрем но сти’’. Кри за је ‘’озбиљ на прет ња основ ним 
струк ту ра ма или фун да мен тал ним вред но сти ма и нор ма ма 
со ци јал ног си сте ма ко ја, у усло ви ма вре мен ског при ти ска и 
ве о ма не си гур них окол но сти, зах те ва до но ше ње кри тич них 
од лу ка’’. 14. 

У тра га њу за објек тив ни јом де фи ни ци јом кри зе би ло је 
по ку ша ја да се ова кон цеп ту а ли зу је као периоддисконтину
итета, ко ји озна ча ва пре лом ну тач ку у ли не ар ном про це су 
ко ји се од ви ја по уста ље ном обра сцу. Она пред ста вља про ме-
ну - на глу или по ступ ну - ко ја до но си не ки озби љан про блем 
ко ји тре ба од мах ре ши ти. У овој вр сти де фи ни ци ја кри за се 
по сма тра као поремећајнормалности што је про бле ма тич но 
са по зи ци је са вре ме них ис тра жи ва ча у дру штве ним на у ка ма. 

 Ка да се кри за де фи ни ше као ста ње ин тер ак ци је ор-
га ни за ци је и ње ног окру же ња то ком ко јег ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре со ци јал ног си сте ма по ста ју угро же не, на гла сак 
је на легитимитету. До кри зе до ла зи ка да ин сти ту ци о нал-
не струк ту ре со ци јал ног си сте ма до жи ве ре ла тив но јак пад 
ле ги ти ми те та, док су ње не основ не функ ци је осла бље не. У 
усло ви ма кри зе по ли тич ко и со ци јал но по ве ре ње у ин сти ту-
ци ју ре ла тив но бр зо иш че за ва. Исти на је да се ле ги ти ми тет 
не мо же пре ци зно ме ри ти, али се до не кле ипак мо гу ме ри ти 

14 Же ли мир Ке ше то вић, Кризнименаџмент, Фа кул тет без бед но сти, Слу жбе-
ни гла сник Ср би је, Бе о град, 2008, стр. 16.
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и до ку мен то ва ти па до ви ле ги ти ми те та  и пре о кре ти у пер-
цеп ци ји ор га ни за ци је кроз ана ли зу из ве шта ја ме ди ја, по ли-
тич ких ак тив но сти и дру ге зна ко ве со ци је тал не мо би ли за-
ци је.

Ге не рич ка де фи ни ци ја кри зе зах те ва про це су ал ни при-
ступ. Она се не схва та као го то во ста ње (ре зул тат), већ као 
про цес ко ји не ма ја сан по че так, па ни крај. По сле ди це кри зе 
се осе ћа ју у бу дућ но сти, кри за се мо же раз бук та ти знат но ка-
сни је не го што је, по прет по став ка ма, за вр ше на. Про цес по-
ре ме ћа ја је уко ре њен у ком би на ци ји ег зо ге них и ен до ге них 
фак то ра. У пре вен тив ном де ло ва њу дру штва, ве о ма је бит но 
по зна ва ти ка рак те ри сти ке сва ке кри зе, по себ но по ли тич ке и 
кри зе у си сте ми ма без бед но сти. 

 Кри за на ста је ка да су кључ не вред но сти (си гур ност, 
без бед ност, здра вље, ин те гри тет, прав да, бо гат ство, од но-
сно про из вод ња и сл.) и/или оп ста нак за јед ни це угро же ни. 
Што су при ро да и обим овог угро жа ва ња ве ћи и са ма кри за је 
ду бља. При род не ка та стро фе (по пла ве, зе мљо тре си, тор на-
да) увек иза зи ва ју ду бок осе ћај кри зе јер но се прет њу смр ћу, 
по вре да ма, ма те ри јал ним ра за ра њи ма и без бед но сти љу ди. 
Фи нан сиј ски скан дал у ве ли кој кор по ра ци ји мо же иза зва ти 
кри зу у дру штву ако под ри је по ве ре ње у еко ном ски си стем 
и угро зи си гур ност рад них ме ста. Ме ђу тим, кри за не зна чи 
ауто мат ски ма сов не жр тве и ве ли ка ма те ри јал на ра за ра ња. 
У јав ним ор га ни за ци ја ма и ру тин ски ин ци дент мо же би ти 
оки дач  за кри зу ка да га ме ди ји и по ли тич ки ли де ри озна че 
као прет њу. Та ко је  слу чај ан т рак са у аме рич кој по шти узро-
ко вао смрт ма лог бро ја љу ди, али и ве ли ки страх јав но сти 
и па ра ли зу у де ло ви ма зе мље, по себ но у кон тек сту те ро ри-
стич ког на па да на САД од 11. сеп тем бра. Слич но је и са слу-
ча јем ‘’ми ле ни јум ске бу бе’’ по зна те и као ‘’кри за ко ја се ни је 
де си ла’’, ка да је свет био упла шен евен ту ал ним по сле ди ца-
ма по ви тал не си сте ме због то га што ком пју те ри ни су би ли 
пред ви ђе ни за ра чу на ње вре ме на по сле 2000. го ди не.

Да кле, кри за је ста ње у ко ме це ло куп но дру штво (или 
ње го ви сег мен ти за хва ће ни кри зом) пре ста је да функ ци о ни-
ше по на че ли ма де мо крат ске ор га ни за ци је дру штва. Кри за 
пред ста вља скуп за ко ни то сти ко је се у да тим по ли тич ким 
окол но сти ма су ко бља ва ју и ти ме успо ра ва ју или убр за ва ју 
ток до га ђа ја, тј. про цес ши ре ња кри зе  или про цес упра вља-
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ња кри зом. По ли тич ка кри за на ста је ка да дру штво за пад не 
у тур бу лент но ста ње. Та да су основ ни из во ри тур бу лен ци-
је еко ном ска и фи нан сиј ска кри за, по ли тич ка раз је ди ње ност 
око ви тал них на ци о нал них ин те ре са и на ру шен си стем без-
бед но сти др жа ве и дру штва. 

Озбиљ не прет ње, уко ли ко не узро ку ју тре нут не и акут-
не про бле ме, не про из во де осе ћај кри зе. Ис тра жи ва чи су сва-
ка ко за бри ну ти за бу дућ ност пен зиј ских фон до ва или због 
по сле ди ца гло бал ног за гре ва ња, али то ни су про бле ми ко ји 
иза зи ва ју не са ни цу по ли ти ча ра у чи јем ви до кру гу је ак ту-
ел ни и, евен ту ал но, сле де ћи ман дат. Вре мен ска ком пре си ја 
је де фи ни тор ни еле мент кри зе. По што је опа сност ре ал на и 
при сут на, она из и ску је да се у ве зи с њом од мах не што пре-
ду зме. Ово је на ро чи то зна чај но за ру ко во ди о це на опе ра тив-
ном ни воу ка да од лу ка о жи во ту или смр ти мо ра да се до не се 
у ро ку од не ко ли ко са ти, ми ну та, па чак и у де ли ћу се кун де. 
Кри за је ис ку ше ње за ру ко во ди о це и њи хо ве спо соб но сти јер 
у усло ви ма не спрем но сти и при вид не нео че ки ва но сти од ру-
ко во ди о ца се зах те ва још бр же до но ше ње од лу ке не го ина че, 
што пред ста вља ви со ко стре сну си ту а ци ју. 

Ли де ри на стра те шком ни воу ре ла тив но рет ко про жи-
ве осе ћај екс трем не хит но сти ко ји кри за но си са со бом, ма да 
се и њи хов вре мен ски хо ри зонт сва ка ко скра ћу је у усло ви ма 
кри зе.

Пер цеп ци ја кри зе пра ће на је ви со ким сте пе ном не си-
гур но сти у ве зи са при ро дом и по тен ци јал ним по сле ди ца ма 
прет ње: Шта се до га ђа и ка ко се то де си ло? Ко је сле де ћи? 
Ко ли ко су ства ри ло ше? Што је нај ва жни је ова не си гур ност 
оте жа ва тра га ње за ре ше њи ма, од но сно од го во ром на пи та-
ње: Шта се мо же  ура ди ти? Шта ће се до го ди ти ако се иза бе-
ре по гре шна оп ци ја? 

Какосеуправљакризама

 По зна то је да мно ге  опа сне по ја ве (при род не или оне 
ко је иза зи ва чо век)  мо гу угро зи ти ста нов ни ке, имо ви ну и 
жи вот ну сре ди ну. У све ту је број та квих по ја ва у стал ном 
по ра сту. Кра јем 2004. го ди не до го ди ла се те шка ка та стро фа - 
тсу на ми у Ази ји, ка да је по диг ну та ве ли ка уз бу на у све ту јер 
је ме ђу по ги ну ли ма био зна тан број ту ри ста из бо га тих  зе ма-



РадославГаћиновић УПРАВЉАЊЕКРИЗАМА

308

ља Евро пе. Ура ган Ка трин  по го дио је 2005. југ САД. Та квих 
по ја ва би ло је и ра ни је, но обич но се бр зо за бо ра ве, по го то во 
ако су њи ма угро же не си ро ма шне зе мље. Го ди шње се у  све-
ту до га ђа ви ше од 300 ка та стро фа (ни су укљу че ни ра то ви). 
Број го ди шње из гу бље них људ ских жи во та је од 10 до 300 
хи ља да. Нај ве ћи број жи во та од не ле су екс трем не при род-
не по ја ве, као што су олу је и по пла ве (Бан гла деш 1970. - 300 
хи ља да по ги ну лих), по тре си (Ки на 1976. – 250 хи ља да по ги-
ну лих), троп ски ци кло ни и тај фу ни, еруп ци је вул ка на а по не-
кад и оне иза зва не де ло ва њем тех но ло ги је (Бхо пал – Ин ди ја 
– 5000 по ги ну лих).15 

 По ли тич ке кри зе пред ста вља ју јед ну од нај ве ћих опа-
сно сти по чо ве чан ство, јер у пе ри о ду по ли тич ких кри за ра-
ђа ју су мно ги фе но ме ни на си ља ко ји упра во по га ђа ју без бед-
ност и укуп но функ ци о ни са ње са вре ме ног чо ве ка. По себ но 
су у про шло сти би ли из ра же ни ра то ви и са вре ме ни те ро ри-
зам као про дук ти по ли ти ке на си ља. Пре ма ис тра жи ва њи ма 
швај цар ског на уч ни ка Жан Жак Бе бе ла, за пет и по хи ља да 
го ди на сво је исто ри је, чо ве чан ство је во ди ло 14 500 ра то ва у 
ко ји ма је жи вот из гу би ло 3.600 ми ли о на љу ди, уз не про це-
њи ва ма те ри јал на ра за ра ња.16 У пе ри о ду од 1973. до 2003. го-
ди не у све ту је из ве де но 11650 ме ђу на род них те ро ри стич ких 
на па да. Са мо у Ал жи ру у по след њој де це ни ји XX ве ка уби је-
но је ви ше од 75 000 љу ди, а у про те клих 13 го ди на те ро ри сти 
су у све ту оте ли 270 ави о на у ци вил ном са о бра ћа ју, при че му 
је по ги ну ло 948 љу ди.17

 Под кри за ма или ван ред ним си ту а ци ја ма под ра зу-
ме ва ју се оне по ја ве ко је мо гу ма сов но угро зи ти ста нов ни ке 
(жи вот и здра вље), имо ви ну и жи вот ну сре ди ну  у ра ту и у 
ми ру. У свим фа за ма про це са пре ва зи ла же ња кри зе по треб но 
је ан га жо ва ње си сте ма без бед но сти др жав не, као и при ват-
них ор га ни за ци ја и по је ди на ца раз ли чи тих спе ци јал но сти. 
За јед ни ца се мо ра ба ви ти кри за ма и пре не го се оне до го де, а 
мо ра и по мо ћи у опо рав ку од по сле ди ца кри за. Као ре зул тат 
мо дер них раз ми шља ња де фи ни са не су че ти ри фа зе све у куп-

15 Бра ни мир Мо лак, „Што је упра вља ње у кри за ма“, Економија/Economics, бр. 
13/2007, За греб, 2007, стр. 420.

16 Ра до слав Га ћи но вић, Политичконасиљеиглобализација, Дра слар, Бе о град, 
2008, стр. 76.

17 Исто, стр. 168.
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ног упра вља ња у кри за ма: убла жа ва ње, при прав ност, де ло-
ва ње и опо ра вак или об но ва.

 За сва ку вр сту кри за или ван ред них ста ња по сто ји 
низ спе ци фич них ак тив но сти – ме ра ко је тре ба при ме њи ва-
ти у свим фа за ма упра вља ња у ван ред ним ста њи ма. Те ак-
тив но сти тре ба ин тер ди сци пли нар но раз ра ди ти за сва ку вр-
сту угро жа ва ња. Раз ра да упра вља ња у раз ли чи тим кри зним 
ста њи ма зах те ва оку пља ње ра зно вр сних струч ња ка за ви сно 
о по је ди ној вр сти кри зних ста ња. Но, уоп ште но, у из град-
њи си сте ма за упра вља ње у кри зним ста њи ма тре ба по ћи од  
сег ме на та ко је тре ба ју раз ра ди ти гру пе струч ња ка за по је ди-
на под руч ја и то: рат, при род не и тех но ло шке не сре ће; ана-
ли зи ра ти опа сно сти (угро же но сти); ус по ста ви ти овла шће ња 
(од го ва ра ју ће за ко но дав ство); де фи ни са ти ор га ни за ци ју свих 
уче сни ка у за шти ти и спа ша ва њу; раз ра ди ти си стем ко му-
ни ка ци ја; уста но ви ти све ре сур се за де ло ва ње и на пра ви ти 
уку пан план за де ло ва ње у слу ча ју кри зних ста ња. Кри зна 
ста ња мо гу иза зва ти природа(по пла ве, олу је, снег, лед, мраз, 
зе мљо тре си, кли зи шта зе мљи шта и од ро ни, су ша и ви со-
ке тем пе ра ту ре, по жа ри...); технологија – де ло ва њем чо ве ка 
(Не кон тро ли са на осло ба ђа ња опа сних ма те ри ја, по жа ри и 
екс пло зи је, прет ња по жа ра или екс пло зи је, ра ди о ак тив ност, 
по жар или екс пло зи ја мо гу би ти на мер ни као ре зул тат зло-
на мер не па ље ви не или те ро ри зма, или слу чај ни, ну кле ар не 
елек тра не и дру ги по го ни ве за ни уз ну кле ар ни енер гет ски 
са го ре ва ју ћи ци клус има ју нај ве ћу кон цен тра ци ју ра ди о ак-
тив них ма те ри ја ла, пре ки ди снаб де ва ња (во да, хра на, енер-
ги ја...), уну тра шњи не ми ри (те ро ри зам, не ре ди), ло мо ви бра-
на и на си па (по пла ве), кри зна ста ња иза зва на ра том се обич-
но ма ни фе сту ју кроз сле де ће про бле ме:  Ратнаразарањаи
пљачка (ак тив но сти: раш чи шћа ва ње ру ше ви на и из вла че ње 
за тр па них, спа ша ва ње и ева ку а ци ја до ба ра). Рат ним ра за ра-
њем мо гу би ти за хва ће на сва под руч ја, али  не при ја тељ ће 
ве ро ват но на сто ја ти да ра зо ри стра те шки ва жна под руч ја и 
објек те уз то узе ти и  ‘’рат ни плен’’; Усмеренетехнолошке
несреће (пољ ски и шум ски по жа ри). Де ло ва њем не при ја те ља 
мо гу се до го ди ти исте оне вр сте тех но ло шких не сре ћа (кри-
зних ста ња) те пољ ски и шум ски по жа ри; Непријатељубија
становништво и у ту свр ху ко ри сти раз ли чи та оруж ја. Део 
тог оруж ја оста је на те ре ну и на кон за вр шет ка ра та вр ло је 
опа сан за ци ви ле (зах те ва чи шће ње те ре на – раз ми ни ра ње). 
Не при ја тељ за стра шу је и про го ни ста нов ни штво;  Епидемије
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+асанација (као по сле ди ца ра та и оста лих кри зних ста ња). 
За вре ме ве ли ких кри за (рат, по тре си, по пла ве...) мо гу се због 
на ру ше них хи ги јен ских услова жи во та (за га ђе на во да, хра на 
и дру го) по ја ви ти за ра зне бо ле сти ко је мо гу угро зи ти ве лик 
број ста нов ни ка.

 Иако је функ ци ја упра вља ња у кри за ма ста ра, тек у 
но ви је вре ме (три де се так го ди на) у све ту су због по тре ба што 
ефи ка сни је ор га ни зо ва но сти за обра ну, за шти ту и спа ша ва-
ње. Све ве ћа по тре ба за ре сур си ма због њи хо ва све ве ћег ис-
цр пљи ва ња (наф та, плин, хра на, во да ...) мо гла би у бу дућ но-
сти ре зул ти ра ти све ве ћом уче ста ло шћу ору жа них су ко ба у 
све ту. Сто га се и за тај вид угро жа ва ња, као и за она мир но-
доп ска, за јед ни ца мо ра што бо ље при пре ми ти.

 Екс пан зи ја на ре ша ва њу про бле ма за шти те и спа ша-
ва ња од до га ђа ја ко ји ни су са мо у ди рект ној по ве за но сти с 
ра том, ре зул ти ра ла је кон цеп ци јом све о бу хват ног упра вља-
ња  кри за ма. Та кон цеп ци ја об у хва та три ме ђу соб но по ве за не 
ком по нен те.

а) Све ти по ве кри за: Уоби ча је но је да раз ли чи те вр сте 
ка та стро фа, као што су при род не, тех но ло шке и рат, 
зах те ва ју сли чан на чин упра вља ња.

б) Парт нер ство у упра вља њу у кри за ма: Од го вор ност 
за упра вља ње у кри за ма и ре сур си за де ло ва ње зах-
те ва ју бли ску са рад њу, од но сно парт нер ство на свим 
ни во и ма упра ве (Ре пу бли ка), јав них пред у зе ћа и 
при ват ног сек то ра, ин ду стри је, до бро вољ них удру-
же ња  и гра ђа на. Све о бу хват но упра вља ње зна чи по-
ве зи ва ње у ор га ни зо ван и ускла ђен об лик свих по-
треб них ре сур са за де ло ва ње.

в) Жи вот ни ци клус кри за: Кри за или ван ред но ста ње 
нај че шће не де лу је са мо је дан дан, већ че сто вре мен-
ски ду же тра је и има жи вот ни ци клус по ја вљи ва ња 
ко ји мо ра пра ти ти низ упра вљач ких фа за, што укљу-
чу је: стра те ги је убла жа ва ња опа сно сти, при прав но-
сти, де ло ва ња и опо рав ка од учи на ка ка та стро фе.

Основ но на че ло све у куп ног упра вља ња  кри за ма је да 
се мо же не што ко ри сно учи ни ти и пре не го се кри за или ка-
та стро фа до го ди, а и од мах на кон са мог до га ђа ја. Све у куп но 
упра вља ње  кри за ма под ра зу ме ва че ти ри фа зе упра вља ња  
кри за ма у ко ји ма  све струк ту ре ан ти кри зног ти ма се мо ра ју 
за јед нич ки-ком пле мен тар но де ло ва ти да би се за шти ти ла за-
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јед ни ца на од ре ђе ном под руч ју. До II свет ског ра та упра вља-
ње у кри за ма нај че шће се сво ди ло са мо на при прав ност. Та 
при мар на уло га би ла је у функ ци ји од бра не од на па да не при-
ја те ља. Но, при прав ност је са мо јед на од фа за у упра вља њу 
кри за ма. За јед ни ца се мо ра ба ви ти кри за ма и пре не го се оне 
до го де, а мо ра све стра но уче ство ва ти у опо рав ку од по сле ди-
ца кри зе. Као ре зул тат на уч них раз ми шља ња де фи ни са не су 
че ти ри фа зе све у куп ног упра вља ња  кри за ма: ублажавање;
приправност;деловањеиопоравак. 

Сва ка фа за про из ла зи из прет ход не и по ста вља зах те-
ве на сле де ћу. Ак тив но сти у на ред ној фа зи мо гу се пре кла-
па ти с ак тив но сти ма из прет ход не. При прав ност пре ла зи у 
де ло ва ње ка да се до го ди ка та стро фа. Де ло ва ње пре ла зи у 
опо ра вак у раз ли чи то вре ме за ви сно од про сти ра ња и вр сте 
ште та. Слич но, опо ра вак по кре ће убла жа ва ње, мо ти ва ци-
ју за спре ча ва ње  на ста ја ња сле де ће не сре ће. Ко нач но, фа зе 
кри за не ма ју по чет ка ни кра ја. Пре по зна ва ње прет њи мо же 
мо ти ви са ти убла жа ва ње исто та ко као и ствар на ка та стро фа. 
Ко ор ди ни са ње ни за тих, по не кад вр ло сло же них ак тив но-
сти и њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва ње, као и по ве зи ва ње ни за 
опе ра тив них сег ме на та си сте ма од бра не, за шти те и спа ша-
ва ња основ ни је за да так ан ти кри зног си сте ма, од но сно те ла 
др жав не упра ве за слу чај ван ред них ста ња. Ко ор ди на ци ја 
је зна чај на ак тив ност у свим фа за ма  упра вља ња  кри за ма, 
јер се ко ор ди на ци јом под сти чу сви оста ли ре сур си упра ве и 
дру ге ор га ни за ци је да де лу ју у ци љу сма њи ва ња стра да ња 
љу ди и ма те ри јал них ште та од свих  кри за или ван ред них 
ста ња ко ја  мо гу за де си ти сва ко дру штво и др жа ву.

 У де мо крат ским др жа ва ма шеф др жа ве је и од го во-
ран за без бед ност, од бра ну и за шти ту гра ђа на.  На при мер 
у ве ли ким ван ред ним си ту а ци ја ма  у САД во де ћу уло гу у 
УС ФЕ МА-и (FederalEmergencyManagementOrganization– 
ми ни стар ству за упра вља ње  ван ред ним ста њи ма) пре у зи ма 
пред сед ник САД. Да кле, по треб но је по ве за ти све функ ци је 
од бра не, за шти те и спа ша ва ња гра ђа на, имо ви не и жи вот-
не сре ди не  у је дин ствен си стем. У де мо крат ским и са вре-
ме но ор га ни зо ва ним дру штви ма глав ну уло гу  за де ло ва ње 
у слу ча ју кри зних ста ња ства ра про фе си о нал на ор га ни за ци-
ја – сег мент др жав не упра ве за ван ред на ста ња. Осно ву за 
упра вља ње кри зним си ту а ци ја ма пред ста вља ко му ни ка ци ја. 
Ва жно је про це ду ром де фи ни са ти, ко, ка да и ка кве ин фор ма-
ци је мо же да ти, за то што не кон тро ли са но еми то ва ње ин фор-
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ма ци ја у јав но сти мо же би ти узрок па ни ке, кон фу зи је, де фе-
ти зма, стра ха и сл. Увек се мо ра зна ти шта, ка ко, ка да и ко ме 
тре ба ре ћи. По гре шна ин фор ма ци ја у по гре шно вре ме мо же 
има ти ду го роч не по сле ди це, док пра вил но упра вља ње ин-
фор ма ци ја ма мо же чак и у не га тив ним си ту а ци ја ма про из ве-
сти по зи тив не ефек те. Пре еми то ва ња ин фор ма ци ја у слу ча ју 
кри зних си ту а ци ја тре ба да се  утвр ди да ли се до га ђај за и ста 
до го дио. На кон то га да ју се пра во вре ме не ин фор ма ци је јав-
но сти и ус по ста вља ју нео п ход ни кон так ти са за ин те ре со ва-
ним стра на ма; да је се гра ђа ни ма од го вор на пи та ње за што се 
не што и шта  де си ло; ор га ни зу је се де ло ва ње кри зне упра ве 
у при ку пља њу ин фор ма ци ја; при пре ма ју ин фор ма ци је и  са-
гла сност за њи хо во еми то ва ње у јав но сти; да ју се де таљ не 
ин фор ма ци је јав но сти пу тем ода бра них мре жа  и ка на ла, а 
ин фор ма ци ја мо ра би ти пот пу на, ја сна и исти ни та, ка ко се 
не би ства ра ле не до у ми це код гра ђа на и усло ви за ши ре ње 
дез ин фор ма ци ја.

Ве о ма  је зна чај но  пу тем ко му ни ка ци је има ти кон тро лу 
над до га ђа јем – кри зном си ту а ци јом. Упра вља ње – кон тро ла је 
од кључ ног зна ча ја за са ни ра ње по сле ди ца кри зе. Кри зом у ње-
ном пре ва зи ла же њу упра вља пред сед ник ре пу бли ке, ко ји ор га-
ни зу је нај струч ни је ка дро ве у дру штву за све о бу хват но упра-
вља ње  у ци љу што бр жег за у ста вља ња кри зе (Шемабр.1). 

У са ста ву ан ти кри зног ти ма  ко ји је пот чи њен пред сед-
ни ку ре пу бли ке, де лу ју: Са вет за на ци о нал ну без бед ност; 
Ин фор ма тив ни цен тар; Екс перт ски еко ном ски цен тар и Цен-
тар за ме ђу на род ну са рад њу. Кад  је упи та њу по ли тич ка кри-
за, ан га жу ју се сви цен три  у ње ном пре ва зи ла же њу. У слу ча-
ју еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе кључ ну уло гу има екс перт-
ски еко ном ски цен тар и цен тар за ме ђу на род ну са рад њу, а у 
слу ча ју без бед но сне кри зе са вет за на ци о нал ну без бед ност 
и ин фор ма тив ни цен тар. Ин фор ма тив ни цен тар са чи ња ва ју 
вла ди на слу жба за ин фор ми са ње, нај у глед ни је лич но сти из 
јав ног ин фор ми са ња и струч ња ци за пси хо ло ги ју. Екс перт-
ски еко ном ски цен тар са чи ња ва ју вла ди на ми ни стар ства 
еко но ми је, фи нан си ја, еко ном ског раз во ја и ин фра струк ту-
ре, а цен тар за ме ђу на род ну са рад њу нај у глед ни ји ка дро ви 
МИП-а, лич но сти са ди пло мат ским диг ни те том, као и нај-
у глед ни је лич но сти  из обла сти на у ке. Са вет пред сед ни ка 
ре пу бли ке за на ци о нал ну без бед ност са чи ња ва ју ми ни стри 
од бра не, уну тра шњих по сло ва, спољ них по сло ва, на чел ник 
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ге не рал шта ба, ше фо ви тај них слу жби, са свим слу жба ма са 
ко ји ма са деј ству ју упра ва ца ри на, ци вил на за шти та и пра во-
суд ни си стем др жа ве.

 

Држав ни  тим за  управља ње   кризо м
(  Шема  бр.  1  )

 Управ љањ е  кризом пр ед ставља  ј ед ан  о д најз нач ајниј-
их   ак тивности  у проце су  прева зилаж ења ван редне си т уа-
ције  – кри зе.  У прављање  мо ра  би ти пла нско,  свеобухватно, 
 разноврсн о и правов рем ено, које т раје  до к с е криз а не ст а ви 
 под конт ролу.  За у спе шн о управљање  к риз ом  неопх одно је  
њено  ран о откри ва ње , тј.  препознавање  кр изе у  њ еном по че-
тном  стадију му, к а ко  би  се створил а ре ал на  претпос тав ка за 
 њено за ус та вљ ање пре ра спл амсава ња. 

У прављање кризо м  подраз ум ев а пет  к ритичн их  
а ктивно ст и  и  то: уоча вање, дон ош ењ е одлуке,  ту мач ење, за-
врш авање и  учење.18

18 А. Бо ин,П. Харт, Е. Штерн, Б. Сан де ли јус, Политикауправљањакризама, 
Слу жбе ни гла сник,  Фа кул тет без бед но сти, Бе о град, 2010, стр. 36.

 13

формисање, најугледније личности из јавног информисања и стручња-
ци за психологију. Експертски економски центар сачињавају владина 
министарства економије, финансија, економског развоја и инфраструк-
туре, а центар за међународну сарадњу најугледнији кадрови МИП-а, 
личности са дипломатским дигнитетом, као и најугледније личности  из 
области науке. Савет председника републике за националну безбедност 
сачињавају министри одбране, унутрашњих послова, спољних послова, 
начелних генералштаба, шефови тајних служби, са свим службама са 
којима садејствују управа царина, цивилна заштита и правосудни си-
стем државе. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

Државни тим за управљање  кризом 
(  Шема бр. 1 ) 

 

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

ИНФОРМАТИВНИ 
ЦЕНТАР 

САВЕТ ЗА НАЦИОНА -
ЛНУ БЕЗБЕДНОСТ 

ЕКСПЕРТСКИ ЕКО -
НОМСКИ ЦЕНТАР 

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНА- 
РОДНУ САРАДЊУ 

ТИМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈА 

ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ГЛАСИНА 

ТИМ ЗА ИНФОРМИ-  
САЊЕ  ЈАВНОСТИ 

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ 
ПРИВРЕДЕ 

ГЕНЕРАЛШТАБ ТИМ ЗА ПРЕСТРУКТУ- 
ИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ 

ТИМ ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 
ОУН 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА 
АМБАСАДАМА  

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД. 
ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ 

АНТИТЕРОРИСТИЧКИ 
ОДРЕД 

ТИМ ЗА ПОМОЋ 
НАЈУГРОЖЕНИЈИМА 

ТИМ ЗА МЕЂУНАРОД. 
НАУЧНУ САРАДЊУ 

МИНИСТАРСТВО УНУ -
ТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ 

ТИМ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛЕДИЦАМА КРИЗЕ 

ТИМ ЗА ОПОРАВАК  
ПРИВРЕДЕ 
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У смера ва ње  сви х анти кризних  си стема се вр ши  у пра-
вцу ус постављањ а,  прво, ко нт ро ле над а ге нс има кр из е, 
 за тим се  де лу је  ка уб рзавању , успорав ању, по ти скивању 
и  фокусира њу  ст ања у к оме  се дру шт во  налази.  Основни  
ци љ  антикр изн ог  с истема –  а нтикри зно г  тима је  пости за ње  
к онтрол исаних  –  жељ ених ре зултата у  првом суч ељ ава њу 
криз е и а нтикр изног  ти ма.  

 Основ ни  ци љ а нтикр изног ти ма  мора б ити правовремен о 
усп ос та вља ње нив оа  уп равља ња  кр изо м. Ако ј е к риза међ-
уна родно г ка рактера  ус постав љају се инт ерн и и ек ст е рни  
субјект и у прављања  кризом, тј. ло кални,  региона лни  и  
г лоба лни на ниво у О УН. З а с ва ку кризу  је ка рактери сти чно 
да  се нач елно  резу лтати не  мо гу у напред  сазнати.  Свака  кр-
из а директн о  или  индирек тн о утиче  на  стање  б езбеднос ти .  

Најва жн ије  у процесу упра вља ња кри за ма је од редити  
комп етентан тим  з а  у пр ављање  к ризама ,  у  току к ризе м ор-
а се у  ко н тинуи тет у  пружати  психоло шка п омоћ  лицима  у 
р егиону  зах ваћ еном кр из ом.  Кризе  мо гу бити:  еко но мске, 
ф ин ансијс ке, п оли тичке ,  еко лошке и без бе дносне. Већина 
кри за  наступа  из ненадн о  и б ез  обзира  н а  то што је већину 
њ их  мо гуће п рав ов ремено пр ед видети  и з а њих  се  квал-
итетн о п ри преми ти . 

У  процесу управ ља ња кризама  мора  по с то јати 
н ационал ни  п лан за  од го вор на  кр изну  си ту ацију, к ој-
и  обезбеђ уј е  спровођ ењ е  утврђене поли тик е и про це ду ре у 
одг ово ру, ос игурава да  св и  уч есниц и  у  о дговор у и оп оравку 
имај у план, п ер иодично о бучава ње  према п ла ну  (КШВ ,  вежбе  
 на  те рену) .  Кљ уч ни еле мен ти у до но шењу  одл ук е обухва та-
ју  дефи ни цију проб ле ма ,  п роцену  м огућнос ти  и донош ењ е 
одлу к е.  За  руководи оц е центара п редседн ик им ену је  најиску-
сн иј е струч њаке, с ви  ц ентри св ој е  ак тивнос ти усмера ва ју у 
ци љу  ублажа ва ња и  елими нис ањ а кризе. У  п роцесу  у прављ-
ања кризама  мо ра пос тој ат и пла н т екуће  процене  к ако би с е 
 оц ениле  про менљиве  по тр ебе кри зн е средине  и план ира ли  
посту пц и  и активно сти це нта ра  н а основу  про менљив их  до-
га ђаја и ли но вих  информација . 

У мо ме нту пре по зн авања  к ризе  по тр ебно је  да  систем 
и звршног  до но шења о длука сав рш ено функ ционише. Та-
да  с е дефин иш е  проблем, р азвија и  п ра ви пла н спровођ ењ а 
 стр атегиј е   у  ск ла ду са политиком  зем ље и п роцедурално м 
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док ум ентацијом. Ти м  за упр ављ ањ е кризом  и ма  своје  ц иљ-
еве и  то: Сп ре чити, одвра ти ти и пр екинути р аз вијање кризе 
у кол ико је  т о могуће ,  свести н а м инимум  страх  и пов ре де  
г рађан а.  

Прилико м  управљања  кр из ом  т реба д ефини са ти   одгов-
ор  и опоравак и  и дентифик овати  ул ог е  доноси оц а одлук а.  У  
том  п ро цесу с е м ора пр ид ржавати  ма кс име:  пл а н ирати-обу-
чити-увеж ба т и- оцени ти.

Стр ат егија  одговора на  к ризу и ли си ту ац иј у која 
 ук ључ ује опа сност  по држа ву , њену тери ториј у,    држављ ане, 
вој не сна ге  и поса де  или кључ не ин тересе,  ко ја се бр зо  ра зв ија 
и д оводи  до  стања так вог  утица ја  н а дипломат ију, јавну бе-
зб едност,  пр ив ре ду, по литик у  или војс ку  да се  размиш ља 
 о  ангажовању  снага д ржаве  за заштиту  ј ав не бе зб еднос ти  
 или  војни х с на га како би  се  испунил и  циљеви нац ионал-
не бе збедн ости . За  ко мплетан о по равак од кризе м огу  бити 
 по тр еб ни месеци  или го дин е, да б и  се адекв атно  одговор-
ило  на љу дск е,  физич ке, ек ол ошке, д ру шт вене и е кон омске 
 по следице кризе.  Од луке  у одг ов ор у  и опора вк у  тр еб ало би 
да  о д почет ка  буду  о бј едињене  и к оордин ис ане. 

Стратешк а п роцена  одговора и опоравкатре ба ло би  да  
се пос матра  п ар алелн о кад год ј е то  мо гуће.  Одлуке у  в ез и 
 одговора  мо гу да на  ду жи пери од  утичу на  а нга жовањ е у о по-
ра вку . Упра вљање  опо ра вком  не обухвата са мо  закон од авне  
службе  или  мин ис тарства, ве ћ и  приватну  ин дустрију  и 
 ширу заје дни цу. 

 Ци љ поступка у опо ра вку је  повратак  у нор ма лне 
токове ш то је  пре  мог ућ е. 

Када се к р иза  заврши у век ост ају  њене  по сл ед ице, па  
је н ео пхо дно   стр учно уп рав љати по следицама  у  ци љу успо-
ст ављања  ме ра у за штити  здр авља и  безбедности  ј ав ности , 
 обнове к ључ них др жа в ни х служ би и   обе зб еђењу п ом оћи  
у  ванре дн ој си ту ац ији вл ади ,  по словањ у и појединцима 
највише погођеним последицам а кризе.
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RadoslavGaćinović

THECRISISMANAGEMENT

S ummary

Crisis is an unplanned event with potentiality to signifi
cantly influenceefficiencyandcredibilityofanorganizationor
tomakeagreatprobleminthefieldofpolitics,economy,ecology,
securityandsociety ingeneral.Modernpoliticallegal theories
definethecrisisasaseriousthreattobasicstructuresorfunda
mentalvaluesandnormsofsocialsystemwhichunderconditions
of timely pressure and very uncertain circumstances demands
makingcriticaldecisions.Thecrisisisalsoadisorderthatphysi
callyattacksasystemasacomplexandharmsitsfundamental
postulations,identityandessence.Throughananalysisofsome
crisisfromtheaspectofinternalstatestructureitispossibleto
defineitasthecrisisonlyincasethattheparticipantsintheeven
inquestiondoviewthegivensituationasthecrisisindifferent
timepoints,thatis,thecrisisisaspecificstateofenforcedpro
cesswhichismarkedwithlongcontinuationandgreatintensity
whichisdifficulttocontrolandduetothisreasonitisnoteasy
topredictdevelopmentofsuchstateaswellastheconsequences
resultingfromit.

Thecrisismanagementisoneofmostsignificantactivities
intheprocessofovercomingexceptionalsituations–thecrisis.
Themanagementshouldbeplanned,comprehensive,diverseand
timelyoneaslongasthecrisisisputundercontrol.Intheprocess
ofthecrisismanagementthereshouldbeanationalplanformak
ingtheanswertothecrisiswhichprovidesforimplementationof
definedpoliticsandprocedurein the formof theanswer to the
crisis.Key elements in the decisionmaking encompass (imply)
theproblemdefinitionaswellasestimationofcapacityanddeci
sionmaking.Forthecentremanagersthepresidentappointstop
levelexpertsandallcentresdirecttheiractivitiestotheobjective
ofalleviating(reducing)ofthecrisisoreliminationofthecrisis.
Intheprocessof thecrisismanagementthereshouldbeaplan
of therunningestimationforpurposeofestimationchangeable



РадославГаћиновић УПРАВЉАЊЕКРИЗАМА

318

needsof thecrisisenvironmentaswellas forpurposeofplan
ningmovesandactivitiesofthecentresonthebasisofchange
ableeventsornew information. In themomentofacknowledg
ment(identification)ofthecrisisit isnecessarythatthesystem
ofexecutivedecisionmakingfunctionsinperfectorder.Thenthe
problemisdefinedandtheplanofimplementationanddevelop
mentofstrategyisbeingmadeinaccordwiththestatepolitics
andproceduraldocumentation.Thecrisismanagementteamhas
itsownobjectivesandtheyare:preventionanddetermentofthe
crisisandendingofdevelopmentofthecrisisand,ifitispossible,
minimizingfearandinjuriesofcitizens.
KeyWords:crisismanagement,politicalcrisis,economiccrisis,

financial crisis, ecological crisis, security crisis,
team,management,centre
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