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Издавачка делатност ИСС-а у 
претходном периоду обога-
ћена је још једном публикацијом 
– зборником радова посвеће-
них разматрањима утицаја којим 
је пословање било изложено у 
условима изазваним ванредном 
ситуацијом.

Публикација је настала у време 
када смо сви били суочени са иза-
зовима које је пандемија донела у 
нашу свакодневицу и представља 
у ствари збир предавања које су 
експерти из различитих области 
одржали на бесплатним вебина-
рима које је у јеку пандемије ИСС 
одржао у сарадњи са Центром за 
анализу ризика и управљање кри-
зама и компанијом SGS. Више од 
700 полазника вебинара показало 
је велико интересовање за теме 
као што су менаџмент ризицима, 
континуитет пословања, менаџ-
мент кризама. То је и био главни 
мотив који нас је определио да та 
предавања уобличимо у зборник 
који ће остати као сведочанство о 

томе како смо у актуелној кризној 
ситуацији говорили о наведеним 
темама.

Зборник „Криза COVID-19: Од 
менаџерске теорије до праксе” 
састоји се из три поглавља. У 
првом поглављу, у текстовима 
MSc Миљана Ранчића и проф. др 
Елизабете Ристановић разматрају 
се здравствени и биомедицински 
аспекти кризе. Као национални 
координатор за ванредне ситуа-
ције Светске здравствене органи-
зације (СЗО) у Србији, М. Ранчић је 
указао на мере и препоруке СЗО-а, 
стратешке принципе и приоритете 
ове организације, као и на начин 
на који ће се у одговарајућем тре-
нутку спроводити тзв. мере попу-
штања. Као начелник Одељења за 
микробску генетику и имунологију 
на Војномедицинској академији у 
Београду, Е. Ристановић пратила 
је потенцијал којим микрооргани-
зми утичу на ток историје и иза-
зивају економске, геополитичке и 
социопсихолошке последице.
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 У ФОКУСУ ИНСТИТУТА

У другом поглављу проф. др Зоран 
Кековић и проф. др Озрен Џигурски 
говоре о кризном менаџменту и инфор-
матичким аспектима кризе. З. Кековић 
посматра кризни менаџмент као про-
цес који се састоји из превенције/при-
правности на кризу, одговора на кризу, 
опоравка и унапређења одговора на 
кризу и истиче да су се током кризе 
COVID-19 показали бројни изазови на 
свим нивоима доношења одлука, недо-
статак културе комуникације и изоста-
нак укључивања свих заинтересова-
них страна од значаја за препознавање 
проблема. О. Џигурски приказује мето-
дологију засновану на концепту систем-
ске динамике као једну од најпогодни-
јих за компјутерску симулацију процеса 
епидемије и у оквиру тога обрађује 
различите моделе епидемије. Анализу 

првих 100 дана епидемије у нашој 
земљи врши на основу проширеног SIR 
модела, који показује да постоји њено 
успорено смиривање, уз неизвесност 
потпуног престанка.

Последње поглавље посвећено је 
безбедносним аспектима посло-
вања, односно менаџменту конти-
нуитета пословања заснованом пре 
свега на стандарду SRPS EN ISO 22301, 
Безбедност и отпорност – Систем 
менаџмента континуитетом пословања 
– Захтеви. Владимир Нинковић, специ-
јалиста за глобалну безбедност, говори 
о стратегијама и плановима континуи-
тета пословања, са посебним освртом 
на њихову примену у пандемијама. У 
раду Дејана Стаменковића, стручњака 
за пословну безбедност из UniCredit 

банке, приказани су стратешки и так-
тички аспекти процеса менаџмента 
континуитета пословања у фази опште 
организације процеса, креирања и 
спровођења планова континуитета, а 
Синиша Вуковић, менаџер за безбед-
ност у Ikea Србија, анализира примену 
различитих сценарија и одговора на 
њих са циљем постизања континуитета 
пословања у малим и средњим трго-
винским предузећима.

Актуелност теме, свеобухватан приступ, 
искуство и стручност аутора радова – 
све то говори о квалитету ове публика-
ције, коју можете набавити у Институту 
за стандардизацију Србије.
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