Управљање у системима заштите: испитна питања
Предметни наставник: доц. др Иван Ракоњац
1. Појам ризика
2. Фактори ризика
3. Двојна природа ризика
4. Карактеристике ризичних доогађаја
5. Подела ризика
6. Способност уочавања ризика
7. Критеријуми за добар модел пројектног ризика.
8. Објаснити стандардни модел пројектних ризика
9. Објаснити једноставни модел пројектних ризика
10. Објаснити каскадни модел пројектних ризика
11. Објаснити Ishikawa модел пројектних ризика
12. План управљања пројектним ризицима и сврха планирања ризицима
13. Објаснити процес ”Идентификовање ризика”
14. Објаснити процес ”Анализа ризика”
15. Објаснити процес ”Утврђивање приоритета ризика”
16. Објаснити процес ”Планирање стратегија одговора на ризике”
17. Објаснити процес ”Праћење и контрола примене одговора на ризике”
18. Објаснити процес ”Вредновање резултата управљања ризицима”
19. Улазни параметре за идентификацију пројектних ризика

20. Основне предности коришћења RBS технике (по Hillson-у)
21. Поступак идентификовања
предности и мане.

ризика

”Интервјуи

са

експертима”;

22. Поступак идентификовања ризика ”Delphi”; предности и мане.
23. Поступак идентификовања ризика ”Braistorming“; предности и мане.
24. Поступак идентификовања ризика ”Поступак номиналне групе”;
предности и мане.
25. Поступак идентификовања ризика ”Crawford slip метод”; предности и
мане.
26. Поступак идентификовања ризика ”Дијаграми сродности”; предности и
мане.
27. Објаснити кораке у склопу процеса ”Утврђивање приоритета и
мапирање ризика”
28. Објаснити појам мапе ризика. Који је смисао криве линије прага
29. Објаснити разлику између активних и неактивних ризика у оквиру
мапе ризика
30. Навести и укратко објаснити основне карактеристике које треба да
имају одзиви на ризике
31. Објаснити одзиве на негативне ризике типа ”Прихватање” и
”Избегавање”
32. Објаснити одзив на негативне ризике типа”Преношење”
33. Објаснити одзив на негативне ризике типа ”Редундантност”
34. Објаснити контингенцијско планирање као стратегију одзива на
негативне ризике

35. Навести услове у којима се резерва пројекта користи за покривање
губитака
36. Навести формуле за однос користи трошкова за негативне ризике,
односно користи и трошкова за позитивне ризике
37. Описати процес ”Праћење и контрола ризика”
38. Описати процес стратегијског
управљања ризицима

мерења

и

39. Шта могу бити извори нових ризика на пројекту?

анализе

успешности

