
 
Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (60 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 

Назив предмета:  РИЗИЦИ У БАНКАРСТВУ 

Наставник : Ристановић Владимир 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:Уписан I  семестар, одабран предмет, одслушана настава из предмета и успешно реализоване 

предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са савременом теоријом управљања ризицима депозитних и недепозитних 

финансијских институција и снабдевање студената неопходном категоријалном апаратуром, која омогућaва 

флексибилнији приступ управљања ризицима без крутог ослањања само на математичке моделе, који нису 

успели да идентификују раст системског ризика у условима глобалне кризе, а што представља основ за 
разумевање и спровођење постојеће и нове регулативе националних и наднационалних супервизора 

финансијских система.  

Исход предмета: 
Након положеног испита студент стиче способност да идентификује потенцијалне ризикефинансијских 

институција, изврши њихово квантификовање, уочи последице ризика и предузме адекватне стратегије за 

контролу ризика, као и упознат је са проширеним концептом управљања ризицима који се базира не само на 

избегавању већ и на коришћењу ризика, чиме је оспособљен да управља ризицима на интелигентан начин 

који доприноси стварањувредности. 

 

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 
умерењу ризика инвестиционих портфолија.  

 

Практична настава:  

Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима.  Анализа и студијски истраживачки 

рад, на  управљању ризицима институционалних инвеститора. Припрема колоквијума и испита. Евалуација 

реализоване наставе и анализа њених резултата. 

 

Литература: 

[1]. Ђукић Ђ., (2007), Управљање ризицима и капиталом у банкама, Београдска берза, Београд  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама 

студената у слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и 

аналазирају карактеристични примери изпраксе;  (2) као  показне, за представљање  реализованих 

практичних примера; и (3) као, дискусионе где се анализирају и дискутују примери управљању ризицима 

институционалних инвеститора. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 40 Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 


