
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Специјалистичке струковне студије Процена безбедносних ризика 

Назив предмета: Увод у управљање ризицима / Introduction to Risk Management 

Наставник/наставници: Снежана Кирин 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: 180 ЕСПБ у претходном школовању 

Циљ предмета:  

Стицање основних знања из области управљања ризицима. Упознавање студената са значајем 

управљања ризицима у предузећима, пројектима, окружењу, као и повезивање са ризицима који 

настају услед технолошких промена. 

Исход предмета:  

Оспособљавање студената за успешно обављање послова из области управљања ризицима у 

предузећима, окружењу и институцијама. 

Садржај предмета 

Tеоријска настава 

Историјат управљања ризиком, Дефиниције ризика и значење управљања ризиком, Област управљања 

ризиком и континуирани приступ процени ризика и смањењу ризика, Анализа ризика процеса, 

Подаци за управљање ризиком, Класификације ризика, Методе и алати за идентификацију опасности, 

Разрада ризичног сценарија, Процена последица, Процена домино потенцијала ризика, Процена 

вероватноће сценарија,  Улога квантитативних мерења 

 Практична настава 

Севесо директиве, Прикупљање података, Анализа података, Релевантна својства опасних супстанци, 

Комуникација у управљању ризицима, Извештавање, Ризик и доношење одлука, Људски извори 

грешака, 9. Управљање ризиком пројекта, 10. Ризици у настајању, 11. Изазови управљања ризиком, 

12.Студије случаја. 

Литература 

1. Carl L. Pritchard: Risk Management: Concepts and Guidance, Apple Academic Press, 2010.  

2. Snezana Kirin  Upravljanje rizikom, DIVK, Belgrade, 2019.  

Број часова наставе: 7 Теоријска настава:   4 Практична настава:    3 

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 два теста у средњем року. Услов за полагање завршног испита је да студент 

положи оба колоквија и успешно реализује практичну наставу. Завршни испит се састоји од усменог 

испита. Настава ће бити модификована и прилагођена у зависности од основне студије коју је студент 

претходно завршио. 

Knowledge assessment (max 100 points) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 Писмени испит  

практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 30 
 

 

семинар-и 30   

 


