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Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти оспособе да доносе добре пословне одлуке. Упознајући се са основама 

нормативне и бихевиоралне теорије одлучивања студенти ће научити да правилно поставе проблеме, 

јасно идентификују циљеве и изаберу критеријуме за вредновање расположивих алтернатива. 

Исход предмета  

Стечене способности коришћења основних техника које се користе у процесу доношења одлука; 

посебно у ситуацијама вишекритеријумског одлучивања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Процес доношења одлука: добра и лоша одлука; процес решавања проблема. Доносилац одлука и 

његове преференције. Модели доношења одлуке. Методи избора у условима неиеизвесности. 

Одлучивање у условима ризика. Одлучивање у условима ризика – примена концепта 

корисности.Допунска информација и њена цена. Секвенцијално одлучивање. Избор између сложених 

алтернатива. Теорија игара. Групно одлучивање. Неограничена и ограничена рационалност. 

Бихевиорални приступ одлучивању. Група као доносилац одлуке. Преговарање. Етика у пословном 

одлучивању. 

Практична настава  

Детаљна, свеобухватна елаборација концепата и тероија одлучивања кроз реализацију вежби у малим 

групама (до 25 студената) с посебним нагласком на техникама вишекритеријумског одлучивања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) 

усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског 

рада/студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


