
План рада на наставном предмету 
Назив предмета: Управљање ризиком 
 

Шифра 
предмета 

Статус 
предмета 

Семестар Број кредита Фонд часова 

 Обавезни 
предмет 

III 5 45+15 

 

Циљеви 
предмета 

Стицање релевантних знања у вези са концептом,  принципима и 
методологијом управљања ризиком за студенте без претходног 
познавања материје из ове области.   
Оспособљавање студената да разумеју концпет ризика, развију свест 
о изазовима и могућностима ризичног окружења, као и да примене 
одговарајуће алате и технике у процесу управљана ризиком.  

Исход 
изучавања 

Након успешног завршетка курса студенти ће бити способни да: 
разумеју контекст ризика, разумеју процес управљаљања ризиком, 
идентификују и анализирају ризике, спроведу евалуацију и третман 
ризика, развијају свест о прихватању ризика, примене одговарајуће 
методе и технике управљања ризиком у реалном окружењу.  

Садржај и 
структура 
предмета 

Теоријска настава 
Упознавање са појмовима и теоријским основама управљања 
ризиком, мећународним стандардом ИСО 31000, процесима и 
потпроцесима, те методама и техникама управљања ризиком. 
Практична настава 
Путем аудиторних вежби биће представљена примена процеса 
управљања ризиком у пракси, као и студија случаја у виду 
интерактивне радионице, где ће студенти добити прилику да утврде 
стечена знања на предавањима и вежбама. 

П Р Е Д А В А Њ А 
недеља тематска јединица бр. 

часова  
I Увод у предмет, упознавање студената са садржајем и циљевима 

предмета, литературум, методма извођења наставе и вредновањем 
активности 

3 

II Појамовно одређење ризика, дефиниције, подела и основне 
одлике 

3 

III Принципи, процес и методологије управљања ризиком  3 
IV Идентификација ризика  
V Методе и технике за идентификацију ризика 3 
VI Квалитативна анализа ризика 3 
VII Методе и технике за квалитативну анализу ризика 3 
VIII Коликвијум  I 3 
IX Квантитативна анализа ризика 3 
X Методе и технике за квантитативну анализу ризика 3 
XI Вредновање ризика 3 
XII Третирање ризика 3 
XIII Методе и технке за третман ризика 3 
XIV Комуникација, надзор и прегледање  3 
XV Коликвијум  II 3 



 

Облици извођења 
наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум 

Начин оцењивања 
на предмету 

Предиспитне обавезе: до 40 поена (активност током наставе до 
20, колоквијум до 20) 
Испит: до 60 поена 
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ризицима. Београд: Удружење за 
управљање пројектима Србије-YUPMA. 

Допунска 2. Међународна организација за 
стандардизацију (2019) Менаџмент  
ризиком – смернице (SRPS ISO 31000:2019) 

3. Bennett, S. (Ed.). (2012). Innovative thinking in 
risk, crisis, and disaster management. Gower 
Publishing, Ltd.. 

4. De Weert, F. (2011). Bank and insurance 
capital managemen t(Vol. 516). John Wiley & 
Sons. 

5. Hillson, D., & Murray-Webster, R. 
(2017). Understanding and managing risk 
attitude. Routledge. 

6. Woods, M. (2012). Risk management in 
organizations: An integrated case study 
approach. Routledge. 

Подаци о 
наставницима и 
сарадницима на 
предмету 

Наставник: доц. др Иван Ракоњац  
Сарадник: Милош Томић 

 

В Е Ж Б Е 
недеља тематска јединица бр. 

часова  
I Припрема за радионице и групни рад са студентима 1 
II Карактеристике и подела ризика  1 
III Компарација методологија управљања ризиком 1 
IV Студија случаја: идентификовање ризика 1 
V Практична примена метода и техника за идентификовање рзика 1 
VI Студија случаја: квалитативна анализа ризика 1 
VII Практична пимена метода и техника за квалитативну анализу 

ризика 
1 

VIII Дискусија 1 
IX Студија случаја: квантитативна анализа ризика 1 
X Практична пимена метода и техника за квантитативну анализу 

ризика 
1 

XI Студија случаја: вредновање ризика 1 
XII Студија случаја: третирање ризика 1 
XIII Израда плана третмана ризика 1 
XIV Студија случаја: комуникација, надзор и прегледање 1 
XV Дискусија 1 



ОКВИРНА ИСПИТНА ПИТАЊА 

1. Појам ризика 
2. Фактори ризика 
3. Двојна природа ризика 
4. Карактеристике ризичних доогађаја 
5. Подела ризика 
6. Способност уочавања ризика 
7. Методологије за управљање ризиком 
8. План управљања ризиком и сврха планирања  
9. Идентификација ризика 
10. Методе и технике за идентификовање ризика 
11. Процена ризика 
12. Квалитативна анализа ризика 
13. Методе и технике за квалитативну анализу ризика 
14. Квантитативна анализа ризика 
15. Методе и технике за квантитативну анализу ризика 
16. Утврђивање приоритета ризика 
17. Третирање ризика 
18. Припрема и имлементација планова третмана ризика 
19. Праћење и контрола примене одговора на ризике 
20. Вредновање ризика 
21. Појам мапе ризика - смисао криве линије прага 
22. Разлика између активних и неактивних ризика у оквиру мапе ризика 
23. Основне карактеристике одзива на ризике  
24. Одзиви на ризике 
25. Комуникација, надзор и прегледање 
26. Стратегијског мерење и анализа успешности управљања ризицима 
27. Извори нових ризика на пројекту 


