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Финансијски ризици у логистици 

 Циљ предмета је упознавање студената са врстама 

савремених финансијских ризика у логистици. 

 На овај начин студенти стичу потребна знања за доношење 

ефикасних пословних одлука којима се остварују оптималан 

ризик и приход.  

 Логистички провајдери се суочавају са све већим и 

разноврснијим ризицима, а финансијски и тржишни ризици су 

међу најважнијим у процесу глобализације трговине, 

аутсорсинга и ланаца снабдевања, те отуда значај изучавања 

финансијских ризика у логистици. 

 Студенти ће бити оспособљени да оцене финансијске ризике у 

логистици и да њима управљају. 



Финансијски ризици у логистици 

 У оквиру теоријске наставе на предавањима обрађују се 
следеће теме:  

1. Појам и врсте финансијских ризика у логистици.  

2. Волатилност и ризици, дејство левериџа. 

3. Управљање финансијским ризицима у логистици. 

4. Управљање путем хеџинга. 

5. Изведени финансијски инструменти: фјучерси, форварди, 
 опције, свопови. 

6. Финансијски ризици ланаца снабдевања. 

7. Финансијски ризици 3PL. 

 

 



Финансијски ризици у логистици 

 У оквиру теоријске наставе на предавањима обрађују се 

следеће теме:  

8. Анализа скривених финансијских ризика аутсорсинга. 

9. Финансијски ризици у глобалној логистици. 

10. Анализа сценарија.  

 На вежбама се посебна важност поклања студијама случаја 

финансијских ризика домаћих, европских и светских 

логистичких провајдера. 

 Студенти израђују студентски истраживачки рад на задату тему 
и усмено га презентују на испиту. 
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