
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

Наставник/наставници: др Јасмина Шмигић Миладиновић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: – 

Циљ предмета 

Овај предмет покрива основне концепте увода у дескриптивну теорију, моделе, мерење и управљање 

финансијским ризиком који користе савремени менаџери и рачуновође. Циљ је стећи базична знања о 

ризицима којима су данас у свом пословању изложене доминантне врсте финансијских институција, као 

и многа друга предузећа која учествују на финансијском тржишту, а односе се пре свега на стратегијама 

ублажавања, мотивима и процесу активног управљања, као и регулацији и супервизији истих. 

Исход предмета  

Студент ће након положеног испита бити оспособљен да:  

разуме расположиве стратегије управљања финансијским ризицима, и што је још важније да разуме 

мотиве и сам процес ткз. активног управљања финансијским ризицима, да квантификује и управља 

ризиком на нивоу предузећа и финансијских институција, да се упозна са актуелним прописима из 

домена националних и међународне супервизије управљања финансијским ризицима, да управља 

тржишним ризиком, да управља ризиком кредита и да управља ризиком на оперативном нивоу, да схвати 

комплексне аранжмане тржишта финансијских деривата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појмовно дефинисање ризика у финансијском пословању. 2. Основни ризици у финансијском 

пословању. 3. Процес управљања ризицима. 4. Временска димензија новца. 5. Вредновање обвезница. 6. 

Вредновање акција. 7. Управљање тржишним ризиком, кредитним ризиком, оперативним ризиком, 

ризиком ликвидности, каматним и валутним ризиком. 8. Традиционално мерење тржишног ризика 

савременим методама (анализа осетљивости, VaR, мерење волатилности). 9. Капитално буџетирање, 

ризик и принос (CAPM model). 10. Ризик, принос и цена капитала (WAAC). 11. Управљање 

финансијским ризиком путем хеџинга. 12. Управљање ризиком у банкама. 13. Базелски споразуми. 14. 

Управљање ризиком у осигурању. 15. Информациона решења за мерење, анализу и контролу ризика. 

Практична настава 

Практична настава је компатибилна са предавањима, прати и ближе појашњава наставне јединице које се 

обрађују на предавањима посебно у областима у којима се обрађују: врсте ризика, нужност управљања 

ризицима, дисконтовање новчаних токова, применљивост традиционалних метода CAPM, VaR и анализа 

осетљивости β приликом мерења тржишног ризика, њихова примењивост за процену очекиваних 

приноса; израчунавање стопе приноса за дугорочне пројекте; приноси и цене обвезница; модел 

дисконтоване дивиденде; форвард, фјучерс, своп уговори; Базел 1 и 2; ЕРП и општи софтвери за 

управљање ризицима. Разрада појмова са предавања, активно учествовање студената у дискусијама. 

Појединачни и групни рад студената. Укључивање студената у креативну примену знања у решавању 

задатака који се односе на анализу и решавање конкретних проблема са којима се суочава институција и 

инвеститор. Тимски рад коришћењем мултимедијалних алата, израда и анализа семинарских радова. 

Припрема за колоквијум и испит. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивни облици наставе, анализа актуелних питања, тимски рад. Практична настава 

прати теоријска предавања уз примену следећих метода: интерактивни рад, појединачне и групне 

презентације, анализа практичних случајева, симулација, излагање семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


