
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 



Дефиниције ризика 

• Етимологија: риза - ριζα (подморске стене, хриди). Метафорично – 

опасност која прети свим бродовима када се отисну на море. 

 

• Ризик је мера вероватноће и озбиљности нежељених догађаја. 
Kaufmann, 1976. 

 

• Ризик зависи од три променљиве (si, pi, ci), где је si сценарио, pi 

вероватноћа i -тог сценарија и ci последица i –тог сценарија, 

i=1,2,...,N, Kaplan, 1981. 

 

• Ризик је комбинација вероватноће догађаја и његових последица A 

Risk Management Standard, ISO/IEC Guide 73, 2002 

 

• Ефекат неизвесности на циљеве, ISO31000 “Risk management – Principles 

and guidelines” standard , 2009. 



Ризик: 

Могућност (вероватноћа) дешавања нежељеног 

догађаја. 

Интензитет неповољног исхода. 

 

Време догађања нежељеног догађаја. 

Субјективни однос према ризику. 

Најчешће се ризик R(A) у односу на неки специфицирани 

догађај A, мери агрегацијом компоненти ризика: вероватноће 

појављивања догађаја, P = Prob(A), и последице коју догађај 

може изазвати, C = Cons(A): 

R(A) = f(P,C) 

где је f(*) нека функција агрегације, врло често математичко 

очекивање, тј.  

f(P,C) = P∙C. 



Неизвеснпст и ризик 

Knight, F.H., 1921. 

„Неизвесност се мора посматрати радикално различито од појма Ризик, од кога никада није 

био правилно раздвојен... Термин ризик треба користити за мерљиву неизвесност која се 

може квантитативно изразити.“   
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Ризик (Risk) и прилика (Opportunity) 

• Ризик је случајни догађај који се може десити и, ако се деси, има 

негативан утицај на циљеве.  

 

• Прилика је случајни догађај који се може десити и, ако се деси, има 

позитиван  утицај на циљеве.  

 

• Три елемента: догађај (сценарио), вероватноћа појављивања и 

последица. 

 

• Две стране истог новчића. 

 



Јпш неки ппјмпви 

• Незгода, несрећа, штета (mishap) -  непланирани догађај или серија догађаја 

које резултирају смрћу, повредама, професионалним обољењима, оштећењем 

или губитком опреме или имовине, или огрожавањем околине (MIL-STD-882D 

2000).  

  

• Хазард (hazard) – свака реално или потенцијално стање која може изазвати 

повреду, болест или смрт људи, оштећење или губитак система, опреме или 

имовине или угрозити околине (MIL-STD-882D 2000). Стање које представља 

предуслов за акцидент. 

 



Однпс према ризику 

 



• Алиасов парадокс (Maurice Allais, 1979) 

 

– P1: $ 100 извесних 

– P2: $0 са1% шансе, $100 са 89% шансе, $500 са 10% шансе 

 

– Q1: $0 са 89% шансе и $100 са 11% шансе 

– Q2: $0 са 90% шансе and $500 са 10% шансе 

Однпс према ризику 
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• Жене -  мушкарци 

– 19 студија, инвестициони ризк, повећање могућег добитка. 

• Искусни – неискусни 

– студенти са експертима из грађевинске индустрије 

• Стари – млади 

– расте са годинама, израженије код жена, Данска (30,40), брак, деца. 

• Расне и културне разлике 

– 2002., од фармера у Индији до студената у САД. 

 

Однпс према ризику 
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Стандарди за управљаое ризикпм 

• ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines 

 

• Повезани стандарди 

– ISO Guide 73:2009, Risk management – Vocabulary 

– ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques 

 



Прпцес управљаоа ризикпм 

Комуникација и 

консултација 
Праћење и 

ревизија 

Успостављање контекста 

Идентификација ризика 

Анализа ризика 

Евалуација ризика 

 

Деловање на ризик 

 

Процена ризика 



Усппстављаое кпнтекста 
 

• Стратешки контекст – физичко и политичко окружење 

и интересне групе. 

• Организациони контекст – евентуални сукоб циљева. 

• Контекст управљања ризиком – утврђивање циљева и 

ограничења управљања ризиком. 
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Процена ризика 



Усппстављаое кпнтекста 
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Комуникација и 

консултација 
Праћење и ревизија 

Успостављање контекста 

Идентификација ризика 

Анализа ризика 

Евалуација ризика 

 

Деловање на ризик 

 

Процена ризика 

Циљеви управљања ризиком 

Елиминисати могућност дешавања нежељеног догађаја 

Смањити вероватноћу појављивања незгоде 

Смањити последице ако се деси незгода 

Пренети или поделити ризик 

Прихватити ризик 



Прпцена ризика 

• Идентификација ризика 

• Анализа ризика 

– Анализа последица; 

– Процена вероватноће (квалитативна, полуквантитативна или квантитативна); 

– Оцена нивоа ризика; 

• Евалуација ризика 

 

 

• Технике за процену ризика 

ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques 
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Процена ризика 



Фактпри кпји утичу на избпр технике 

• Фаза процене ризика. 

• Сложеност проблема. 

• Природа и степен неизвесности процене ризика заснованог на 

расположивим информацијама. 

• Расположиви ресурси за спровођење технике: ниво експертизе, време, 

трошкови. 

• Потреба за квантитативним резултатима. 



 



 



Матрица ризика 

вероватноћа 

A B C D E 

ефекат I IA IB IC ID IE 

II IIA IIB IIC IID IIE 

III IIIA IIIB IIIC IIID IIIE 

IV IVA IVB IVC IVD IVE 

висок ризик - не може се толерисати 

средњи ризик – корисник процењује да ли се може толерисати 

мали ризик - може се толерисати 

Ефекат: 

I  Катастрофалан  

II  Критичан 

III  Маргиналан 

IV  Занемарљив 

Вероватноћа: 

A  Често 

B  Вероватно 

C  Повремено 

D  Незнатно  

E  Немогуће 



Делпваое на ризик 

• Прихватање (ако је ризик низак). 

• Редукција (ако је ризик висок) - смањење вероватноће или/и 

последица потенцијалне несреће. 

• Трансфер (ако је ризик са озбиљним последицама, а малом 

вероватноћом) – кроз осигурање или уговоре. 

• Непрекидно управљање (ако је ризик са озбиљним последицама и 

малом вероватноћом која се може повећати уколико се њоме активно 

не управља). 

• Задржавање ризика (ако је ризик преостао након редукције). 
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Праћеое и ревизија 

Контрола и поређење остварених перформанси са стандардима и 

плановима и ако је потребно, ревизија стандарда и планова. 
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Процена ризика 


