
 

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta osnovana je 2003. 
godine. Do danas Udruga djeluje kao mjesto razmjene znanja, a čije 
članove u najvećem obimu predstavljaju sadašnji i bivši studenti 
stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima i specijalističkog 
stručnog studija Krizni menadžment koji dolaze sa Veleučilišta Velika 
Gorica te ostali stručnjaci povezani sa sustavom.   
Cilj udruge je poticati, promicati, pomagati i razvijati sustav 
upravljanja krizama, djelatnost zaštite i spašavanja, princip 
rukovođenja i zapovijedanja te pružanja pomoći u katastrofama, kao 
i drugim područjima zaštite i spašavanja koje zahtijevaju žurnu i 
neodgodivu intervenciju. 
Udruga okuplja stručnjake iz područja upravljanja krizama, 
unaprijeđuje i proučava sustav civilne zaštite, razvija metodologiju 
procjene i regulacije rizika te pratećih alata, potiče objavljivanje 
stručnih radova, ostvaruje suradnju s drugim istovrsnim udrugama i 
organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu uz ostale brojne 
aktivnosti. 
Kroz recentnije djelovanje Udruga udvostručuje trud dodatnim 
iniciranjem na izradi klasifikacije zanimanja kriznog menadžmenta 
sukladno pozitivnoj praksi država Europske unije jasnijim 
definiranjem skupova poslova i radnih zadataka. 
Kako bismo osigurali jednake uvjete na tržištu, članovi Udruge 
budno prate te kroz javnu raspravu, sugeriraju promjene zakonskih i 
podzakonskih akata i pravilnika vezanih za sustav civilne zaštite, 
odnosno segmente javnog djelovanja sa područja kriznog 
menadžmenta. 
Pojačali smo rad na ostvarenju kvalitetnog dijaloga sa institucijama i 
organizacijama koje dijele iste interese, a djeluju na području 
kriznog menadžmenta, te je Udruga danas u procesu konkretne 
suradnje na lokalnoj i državnoj razini. 
Također, Udruga je dugogodišnji član European Voluntary Civil 
Protection Foruma te je povezana sa istovrsnim inozemnim 
organizacijama. 
Članovi Udruge aktivno sudjeluju i na raznim terenskim poslovima 
smanjenja posljedica većih nesreća i katastrofa poput nedavnih 
poplava te poslovima vezanim uz migracijsku krizu.  
Želja članova Udruge je biti konstantan glas struke i korektiv 
aktualnim događanjima vezanim uz krizni menadžment s 
tendencijom etabliranja i promicanja struke kriznog menadžmenta. 
Otvoreni smo za strukovno povezivanje sa svim zainteresiranim 
sudionicima sustava. 
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