
 

 

 

 

Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

Наставник: Драган С. Цветковић 

Шифра предмета: О.8.3-О.26 Година: IV Семестар: 8 

Статус/тип предмета: Обавезни предмет студијског програма / стручно-апликативни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов за избор/слушање предмета:  

Циљ предмета: 

Стицање знања за овладавање вештинама преиспитивања постојећег стања пословног система у производном 

или услужном сектору, планирања, процене и управљања ризицима над пословним процесом.  

Исход предмета: 

Оспособити  студенте  за разумевање и  самостално  препознавање критичне тачке у пословном процесу, 

опасности и претње, те да изради детаљан план процене ризика, изврши процену ризика и на основу добијених 

резултата предложи корективне мере за спречавање или смањење ризика. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

 Шта је опасност, а шта је ризик?  

 Методе за процену ризика; 

 Почетно преиспитивање постојећег стања;  

 Избор информација за одлучивање; 

 Прикупљање информација; Идентификовање опасности; Процена ризика који произилази из опасности; 

 Планирање активности за отклањање или смањивање ризика; 

 Управљање ризицима; 

 Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење и спречавање ризика; 

 Дијаграм тока процене ризика; 

 Менџмент ризиком.  

Практична настава 

- Обавља се кроз приказе реализованих поступака самосталне израде докумената појединих фаза процене 

ризика од стране студената. Анализа докумената компанија које су спровеле процену ризика. Уочавање 

примера добре праксе. 

Литература: 

1. Приручник за процену ризика, Европска агенција за безбедност и здравље на раду, OSHA.Europa.eu 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

2 

Вежбе 

2 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања уз коришћење припремљених презентација. Стручна посета и контакти са фирмама, дискусија са 

студентима. Реализација пројеката од стране студената који раде у тимовима. Презентација пројеката које раде 

студенти у тимовима. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 0  

практична настава 5 усмени испит (тест) 30  

домаћи задаци (два семинарска рада) 10 + 10 = 20    

колоквијуми (пројектни задатак) 40    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама, обавезна израда и одбрана домаћих задатака. 


