
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Управљање ризицима финансијских институција 

Наставник/наставници: Виолета Тодоровић, Милена Јакшић 

Статус предмета: Обавезан на модулу Ризик и осигурање; Изборни на модулу Финансије и 

банкарство 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ изучавања наставног предмета је да студенте упозна са савременом теоријом управљања ризицима 

депозитних и недепозитних финансијских институција. Истовремено, снабдевајући студенте неопходном 

категоријалном апаратуром, омогућaва флексибилнији приступ управљања ризицима без крутог ослањања 

само на математичке моделе, који нису успели да идентификују раст системског ризика у условима 

глобалне кризе. Понуђена нова знања представљају основ за разумевање и спровођење постојеће и нове 

регулативе националних и наднационалних супервизора финансијских система.  

Исход предмета  

Изучавањем наставног предемета студенти стичу способност да идентификују потенцијалне ризике 

финансијских институција, изврше њихово квантификовање, уоче последице ризика и предузму адекватне 

стратегије за контролу ризика. Истовремено, студенти се упознају са проширеним концептом управљања 

ризицима који се базира не само на избегавању, већ и на коришћењу ризика. На тај начин, студенти стичу 

способност да управљају ризицима на интелигентан начин који доприноси стварању вредности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Концепт ризика у савременим финансијским токовима; Врсте и карактеристике ризика; Теорије управљања 

ризицима; Банке и управљање банкарским ризицима; Анализа приноса и ризика у банкама; Регулаторни 

приступ управљања банкарским ризицима; Управљање ризицима институционалних инвеститора, 

Класичне технике управљања ризицима инвестиционих портфолија; Савремени приступи у мерењу ризика 

инвестиционих портфолија. 

Практична настава: 

Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда 

два колоквијума и једног истраживачког рада. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања / писмени испит  

практична настава / усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 20   

 
  


