
Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика 

Назив предмета: Пословно одлучивање 

Наставник/наставници: Јелена Николић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу Менаџмент, 

изборни на модулима Маркетинг, Туризам и хотелијерство и Финансије, банкарство и осигурање; изборни 

на студијском програму Пословна информатика 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

 Изучавање релевантних аспеката процеса решавања пословних проблема - aнализа кључних елемената 

и фаза процеса одлучивања, као и услова у којима се доносе пословне одлуке и различитих стилова 

одлучивања;  

 Изучавање проблема индивидуалног и групног одлучивања кроз анализу фактора који детерминишу 

избор решења;  

 Изучавање концепта потпуне и ограничене рационалности у одлучивању, који су засновани на 

различитом перципирању двосмислености, неизвесности и склоности ка ризику;  

 Разумевање модела избора из перспективе нормативне теорије одлучивања, засноване на формулисању 

принципа за компаративну евалуацију и избор оптималне алтернативе;  

 Разумевање модела расуђивања из перспективе дескриптивне теорије одлучивања, засноване на анализи 

понашања доносиоца одлука у реалним условима одлучивања;  

 Разумевање и примена метода вишеатрибутивног одлучивања; 

 Усвајање метода и техника групног одлучивања; 

 Примена усвојених модела, метода и техника одлучивања на конкретним задацима и студијама случаја.  

Исход предмета  

 Студенти ће стећи знања из области теорије одлучивања, која су потребна за доношење пословних 

одлука;  

 Студенти ће стећи знања потребна за разумевање нормативних и дескриптивних модела за анализу 

одлука, као фактора који утичу на рационалност доносиоца одлука;  

 Студенти ће бити оспособљени да разумеју и примене методе и технике примерене решавању 

пословних проблема, као и принципе креативног решавања пословних проблема; 

 Студенти ће бити оспособљени да разумеју и примене методе одлучивања у условима извесности, 

ризика и и неизвесности, као и методе вишеатрибутивног одлучивања; 

 Студенти ће бити оспособљени да примењују методе гласања у доношењу групних одлука, као и да  

разумеју предности и недостатке групног одлучивања: 

 Студенти ће унапредити вештине анализирања реалних ситуација одлучивања кроз индивидуални и 

групни рад, као и вештине потребне за решавање пословних проблема у оквирима садржине предмета;  

 Студенти ће унапредити вештине истраживања писања семинарских радова, рада у групи, презентације 

проблема на бази анализе, оцене и синтезе прикупљених информација. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Појам и елементи процеса одлучивања;  

 Нормативна теорија одлучивања и концепт потпуне рационалности;  

 Дескриптивна теорија одлучивања и концепт ограничене рационалности; 

 Фазе процеса одлучивања; 

 Фактори процеса одлучивања; 

 Особине групе као доносиоца одлуке; 

 Методи групног гласања;  

 Методи одлучивања у условима извесности, ризика и неизвесности; 

 Вишеатрибутивно одлучивање; 

 Грешке (замке) у процесу одлучивања. 

 

Практична настава  

 Студије случајева 

Основна литература  

 Павличић, Д. (2015). Теорија одлучивања. Београд: Економски факултет (одабрана поглавља)  

 Бабић, В. (1995). Стратегијско одлучивање. Београд: Институт за економику и финансије (одабрана 

поглавља) 



 

Допунска литература 

 Сикавица, П., Хуњак, Т., Бегичевић-Ређеп & Хернаус, Т. (2014). Пословно одлучивање. Загреб: Школска 

књига 

 Bazerman, H. M. & Moor, A.M. (2013). Judgment in Managerial Decision Making (8th ed.). New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

 

 

  


