
Табела 5.2. Спецификација предмета Системи за управљање ризиком 
Студијски програм : Специјалистичке струковне студије Процена безбедносних ризика 

Назив предмета: Системи за управљање ризиком 

Наставник/наставници: Снежана Кирин 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: 180 ЕСПБ у претходном школовању 

Циљ предмета: Овладавање знањима неопходним за учествовање у изради докумената за управљање 
ризиком.  
Исход предмета: Упознавање са   општим карактеристикама система за управљање ризиком 
предузећа и интегралним приступом управљања ризиком. Оспособљавање полазника да учествују у 
изради  система за управљање ризиком предузећа у различитим делатностима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Основни појмови управљања ризиком; Циљеви, функције и специфичности система 
за управљање ризиком; Интегрални приступ управња ризиком предузећа; Стандард : ISO 9001; 
Стандард  ISO 14001; Стандард ISO 45001; Организациона структура и систем управљања ризиком; 
Ризик људског фактора;  Модели управљања ризиком; Критеријуми и ограничења система за 
управљање ризиком.  

Практична настава : Извори ризика у савременим системима; Анализа конкретних примера система 
управљања ризиком;  Декомпозиција конкретног система за управљање ризиком. 

Број часова наставе: 6 Теоријска настава:   4 Практична настава:    2 

Наставне методе 

Настава се одвија кроз теорију и праксу. Практична наставна служи за решавање задатака из 
појединачних поглавља, дају додатна објашњења и примере како би разрадили специфичне области 
предавања. У току реализације предмета студент је обавезан да спроводи планирану праксу. Процена 
знања се одвија кроз активност у току предавања, активност у практичној настави и  завршни испит који 
се састоји из писменог и усменог испита. Настава ће бити модификована и прилагођена у зависности од 
основне студије коју је студент претходно завршио. 
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Број часова  активне наставе 60 Теоријска настава: 40 Практична настава: 20 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе на практичним примерима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и    

семинар-и    

 


