
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Управљање ризиком 

Наставник/наставници: др Иван Ракоњац, доцент 

Статус предмета: обавезан / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање релевантних знања у вези са концептом, принципима и методологијом управљања ризиком за 

студенте без претходног познавања материје из ове области. Oспособљавање студената да разумеју 

концепт ризика, развију свест о изазовима и могућностима ризичног окружења, као и да примене 

одговарајуће методе и технике у процесу управљана ризиком. Пружање основе студентима за примену 

концепта управљања ризиком у различитим областима, као и даље стицање знања у академском и 

професионалном окружењу.  

Исход предмета  

Након успешног завршетка курса студенти ће бити способни да: разумеју контекст ризика и процеса 

управљања ризиком, израде план управљања ризиком, идентификују ризике, спроведу квалитативну и 

квантитативну анализу ризика, одреде приоритетне ризике, одаберу и примене стратегије одговора на 

ризике, те прате и контролишу процес управљања ризиком, као и да примене одговарајуће методе и 

технике управљања ризиком. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређење ризика, дефиниције, подела и основне одлике. Основни модели ризика, намена и 

особине модела. Процеси и планирање управљања ризиком. Идентификовање ризика. Методе и 

технике идентификације ризика. Регистар ризика. Критични фактори идентификације ризика. Процес 

анализе ризика. Квалитативна и квантитативна анализа ризика. Методе, технике и поступци анализе 

ризика. Процес утврђивања приоритета и мапирање ризика. Техника мапирања ризика. Планирање 

одговора на ризике. Одзиви на негативне и позитивне ризике. Методе и технике планирања одговора 

на ризике. Процес праћења и контроле управљања ризиком. Методе и технике праћења и контроле. 

Мерење и анализа успешности управљања ризиком. 

Практична настава  

Путем аудиторних вежби биће представљена примена процеса управљања ризиком у пракси, као и 

методе, технике, те алати који се примењују у овом процесу. На интерактивној радионици биће 

приказана студија случаја, где ће студенти добити прилику за дискусију и развој критичког мишљења. 
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Број часова  активне 

наставе:3/45 
Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

ex cathedra предавања, рад у форуму 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 80 



практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 




