Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (Модул: Финансије, банкарство и
осигурање), Пословна информатика и е-бизнис, Менаџмент бизниса и логистике, Менаџмент
технологије хране и гастрономије
Назив предмета: Управљање ризиком
Наставник:. мр Драган Ј. Стојановић, предавач
Статус предмета: Обавезни предмет на студијским програмима Финансије, рачуноводство и
банкарство (модул: Финанисије и банкарство) и Менаџмент бизниса и логистике; Изборни
предмет на студијским програмима: Пословна информатика и е-бизнис и Менаџмент технологије
хране и гастрономије
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студент упозна са проблематиком ризика и неизвесности, као битним
компонентама пословања, затим стицање неопходних теоријских знања и практичних вештина
која се могу применити у управљању ризиком у сложеним пословним системима и другим
организацијама.
Исход предмета
Савладавањем градива овог предмета, студенти ће овладати кључним појмовима из теорије
управљања ризицима, принципима управљања, методама мерења, процене и моделирања ризика,
као и за практично респектовање ризика приликом доношења пословних одлука
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе управљања ризиком. Третман ризика. Реакција на ризик. Извештавање о ризику. Носиоци
ризика. Управљање ризиком и руковођење. Дефиниције корпоративног управљања. Ризик и шанса.
Принцип ефикасности. План ревизије. Активности управљања ризиком. Који су конкретни
изазови. Проблем одрживости раста и напретка. Једнакост и шанса за све. Бенчмаркинг. Подручја
проблема.
Практична настава
Процес управљања ризиком. Процена ризика (квантитативна и квалитативна). Пример евиденције
ризика. Управљање ризиком у предузећу и корпоративно управљање. Различите категорије
ризика. Пројекти и ризик. Пројектни путеви. Бостонска матрица.
Литература




Осигурање и управљање ризицима, Синиша Остојић, Датастатус, Београд, 2007
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Теоријска настава:30
Практична настава:30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и
презентација семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
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