ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
-Основне струковне студије-

I део
Појмови повезани са ризиком
Неизвесност
Опасност
Појам и типови хазарда
Непосредан узрок
Могућност или вероватноћа да се штета догоди (Објективна и субјективна
оцена)
7. Штетни догађај
8. Основни утицаји на појаву штетних догађаја
9. Штета
10. Тоталне и делимичне штете
11. Директне и индиректне штете
12. Осигурљивост ризика
13. Објективни и субјективни ризик
14. Расподељиви и нерасподељиви ризици
15. Пословни ризик (Појам и подела)
16. Ризици који се тек појављују (Emerging ризици)
17. Лични ризици
18. Имовински ризици
19. Ризик од одговорности
20. Значење ризика за друштво
21. Циљеви управљања ризиком
22. Однос функције управљања ризиком према другим функцијама у предузећу
23. Однос функције менаџмента ризика и осигурања
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II део
24. Политика, стандарди и процедуре кредитирања
25. Одговорности учесника у процесу управљања кредитним ризиком банке
26. Квалитет активе и кредита у коришћењу
27. Елементи финансијске политике привредног субјекта
28. Класификација основних начела финансијске политике
29. Правила или норме финансирања код привредних субјеката
30. Квалитативна анализа клијента
31. Квантитативна анализа клијента
32. Биланс стања привредног субјекта
33. Биланс успеха привредног субјекта
34. Извештај о токовима готовине (CASH FLOW)
35. Рацио анализа
36. Кораци у анализи трансакције
37. Корпоративна гаранција (Појам и врсте)
38. Средство обезбеђења по кредиту (Асигнација или цесија)
39. Средство обезбеђења по кредиту (Залога на хартијама од вредности)
40. Средство обезбеђења по кредиту (Ручна залога)

41. Средство обезбеђења по кредиту (Хипотека)
42. Управљање каматним ризиком (Појам и модели)
43. Основни облици плаћања у међународном платном промету (Плаћање дознаком)
44. Основни облици плаћања у међународном платном промету (Плаћање
акредитивом, осигурање плаћања гаранцијом и escrow рачун)
45. Документарни акредитив
46. Врсте акредитива
47. Банкарска гаранција
48. Основне разлике између акредитива и гаранције
49. Хеџинг послови као начин за минимизирање ризика у робном и финансијском
пословању
50. Своп и опција
51. Идентификација ризика код управљања оперативним ризиком (Интерне и
екстерне базе података)
III део
52. Појам ризика
53. Класификација ризика
54. Подела чистих ризика
55. Фактори који утичу на појаву ризика са којима се суочава неки привредни
субјект и његове пословне активности?
56. Фактори од пресудног утицаја на ризик пословања банака у савременим
условима (TRICK)?
57. Појам кредитног ризика
58. Појам каматног ризика
59. Компоненте каматног ризика
60. Појам и подела тржишног ризика
61. Ценовни ризик и ризик раста
62. Информациони ризик и ризик Интернет банкарства
63. Ризик управљања инвестиционим портфељом (HOV)
64. Ризик усклађености
65. Ризик инсајдерских активности
66. Девизни ризик (Појам и основни девизни ризици)
67. Ризик изложености и улагања банке
68. Ризик земље
69. Појам оперативног ризика
70. Ризик репутације и законски ризик
71. Ризик ликвидности
72. Појам управљања ризиком и његов значај
73. Шест корака процеса управљања ризиком?
74. Систем управљања ризиком према Закону о банкама
75. Важност управљања ризиком у финансијским институцијама
76. Метода ризичне вредности (VaR) (Појам и врсте)
77. Историјска симулација као метода ризичне вредности
78. Базелски споразум?
79. Карактеристике Базела II
80. Три стуба Базела II

