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Одлучивање у условима 

Три основна елемента

Могући 
исходи 

(outcomes) 
Алтернативне 

одлуке

Dогађаји (events) који могу да се Dогађаји (events) који могу да се 
десе након доношења одлуке.

Могу бити:
•Квантитативни (нпр. одлука: обим 
производње, исход: тражња)
•Квалитативни (нпр. одлука: локација 
за одмор, исход: временски услови)

Могуће 

Одлучивање у условима 
неизвесности

Могуће 
исплате 
(payoff)

који могу да се Одређују се за сваку који могу да се 
десе након доношења одлуке.

Квантитативни (нпр. одлука: обим 
производње, исход: тражња)
Квалитативни (нпр. одлука: локација 

за одмор, исход: временски услови)

Одређују се за сваку 
одлуку и сваки исход.

Могу бити:
•Квантитативни
•Квалитативни



До краја фебруара породица треба да одлучи где ће

дестинације: планина, море и бања. С обзиром да ће путовати

Квалитативни исходи и исплате

дестинације: планина, море и бања. С обзиром да ће путовати

непрецизна и неизвесно је какво ће време бити за време

локација и временских прилика:

Одлуке Топло и суво Топло и 
кишовито

Планина Шетња Стално у соби

Море Купање Соба/купање

Бања Шетња/Третмани 
свуда

Тратмани у 
затвореном

ће да иде на пролећни распуст. На располагању има три

путовати крајем априла, временска прогноза је још увек

Пример 1
Квалитативни исходи и исплате

путовати крајем априла, временска прогноза је још увек

време распуста. Провод породице ће зависити од избора

Исходи

Топло и 
кишовито

Хладно и суво Хладно и 
кишовито

Стално у соби Скијање Стално у соби

Соба/купање Шетња Стално у соби

Тратмани у 
затвореном

Шетња/ 
Тратмани у 
затвореном

Тратмани у 
затвореном



Туристичка агенција је одлучила да организује аранжмане

аранжмани укључују пут, боравак и комплет од 4 карте за сваки

1500 динара. Међутим, ако агенција карте набави до краја априла

од 1000 динара по комаду. Агенција планира да од организатора

Квалитативни исходи и исплате

од 1000 динара по комаду. Агенција планира да од организатора

фестивал продаје у мају и јуну.

Пошто тренутно није ликвидна, агенција мора да подигне краткорочни

сарађује, нуди краткорични кредит по камати од 3M BELIBOR+

међутим, због неизвесности на банкарском тржишту, може се десити

остане на истом нивоу, повећа се или смањи за 1%. Због тога

унапред и по којој цени да нуди аранжмане.

На крају су одлучили да испитају четири варијанте:

• 1000 комплета као и претходне године и аранжмани по• 1000 комплета као и претходне године и аранжмани по

• 50% мање карата него прошле године и аранжмани по

• 2,5 пута више него прошле године и аранжмани по цени

• да ове године не организује аранжмане.

У свакој позитивној варијанти, агенција има додатне трошкове

организује до 1000 аранжмана а 2000 ако организује више. Пошто

подизати кредит већ ће се покрити приходом од продаје комплета

аранжмане за музички фестивал "Exit" који се организује у јулу. Ови

од 4 дана трајања фестивала. Пуна цена карте за један дан је

априла, организатор фестивала јој нуди карте по повлашћеној цени

организатора купи карте крајем априла, али жели да аранжмане за

Пример 2
Квалитативни исходи и исплате

организатора купи карте крајем априла, али жели да аранжмане за

краткорочни кредит за куповину карата. Банка са којом агенција

BELIBOR+9,75%. Тренутна вредност тромесечног BELIBOR-а је 7,38%,

десити да крајем априла (када агенција треба да узме кредит)

је агенција у дилеми колики број комплета карата да набави

по цени од 7400 динара,по цени од 7400 динара,

цени од 7600 динара,

цени од 6750 динара.

трошкове пута и боравка од 2500 динара по аранжману ако

Пошто ови трошкови настају касније, за њих није потребно

комплета.



Одлуке:

– 1000 аранжмана по цени од 7400 динара, 

– 500 аранжмана по цени од 7600 динара,

– 2500 аранжмана по цени од 6750 динара,

– 0 аранжмана.

Исходи:  

– BELIBOR-а је 7,38%  камата: 7,38%+9,75%

– BELIBOR-а је 8,38%  камата: 18,13% 

– BELIBOR-а је 6,38%  камата: 16,13% 

Исплате:

– Приход од продаје аранжмана - трошкови

– Приход од продаје аранжмана = број аранжмана * цена аранжмана

– Трошкови

• трошкови кредита (карте по повлашћен

по аранжману, камата : 17,13%; 18,13%; 16,13%).

• додатни трошкови пута и боравка од 2500 и 2000 динара по аранжману

Одлуке 17,13%

1000/7400 214800

500/7600 207400

2000/7200 162000

0 0

1000 аранжмана по цени од 7400 динара, 

500 аранжмана по цени од 7600 динара,

2500 аранжмана по цени од 6750 динара,

+9,75% = 17,13% 

камата: 18,13% 

=1000*7400-(1000*4*1000*1,1713+1000*2500)

камата: 16,13% 

трошкови

Приход од продаје аранжмана = број аранжмана * цена аранжмана

повлашћеној цени од 1000 динара по комаду, 4 карте 

по аранжману, камата : 17,13%; 18,13%; 16,13%).

додатни трошкови пута и боравка од 2500 и 2000 динара по аранжману

Исходи

18,13% 16,13%

174800 254800

187400 227400

62000 262000

0 0



На основу просечне исплате;

Агресивном стратегијом (оптимистички);

Конзервативном стратегијом (песимистички);

На основу жаљења (opportunity loss);

На основу очекиване исплате (стабло одлучивања).

Исходи

Одлуке 17,13% 18,13%

1000/7400 214800 1748001000/7400 214800 174800

500/7600 207400 187400

2000/7200 162000 62000

0 0 0

Како донети одлуку?

На основу очекиване исплате (стабло одлучивања).

16,13%

254800254800

227400

262000

0



ai – алтернативне одлуке, i=1,...,n

bj – могући исходи, j=1,...,m

cij – исплата ако се донесе i–та одлука а деси сеcij – исплата ако се донесе i–та одлука а деси се

Исходи

Одлуке 17,13% 18,13%

1000/7400 214800 174800

500/7600 207400 187400

2000/7200 162000 62000

0 0 0

се j–ти исход, i=1,...,n , j=1,...,m

Нотација

се j–ти исход, i=1,...,n , j=1,...,m

Исходи

18,13% 16,13%

174800 254800

187400 227400

62000 262000

0





  
1

1
, 1,
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*

1,
max i

i n
c c

227400

254800

16,13%

Исходи

187400207400500/7600

1748002148001000/7400 

18,13%17,13%Одлуке

  * *
i i ia a c c

262000

227400

620001620002000/7200

187400207400500/7600

Одлука на основу 
просечне исплате

207400

214800

Просечна 
исплата

227400

254800

16,13%

162000

207400

262000

227400




*

1,
max i

i n
o o


 

1,
max , 1,i ij
j m

o c i n

254800

16,13%

Исходи

1748002148001000/7400 

18,13%17,13%Одлуке

  * *,i i ia a o o

262000

227400

620001620002000/7200

187400207400500/7600

Одлука на основу агресивне 
стратегије (оптимистички)

254800

Опт. страт.

214800

Просечна 
исплата

254800

16,13%

262000

227400

162000

207400

262000

227400




 

1,
min , 1,i ij
j m

p c i n


*

1,
max i

i n
p p

Одлука на основу конзервативне 

254800

16,13%

Исходи

1748002148001000/7400 

18,13%17,13%Одлуке

  * *,i i ia a p p

262000

227400

254800

620001620002000/7200

187400207400500/7600

1748002148001000/7400 

Одлука на основу конзервативне 
стратегије (песимистички)

254800

Опт. страт.

214800

Просечна 
исплата

174800

Пес. 
страт.

254800

16,13%

262000

227400

254800

162000

207400

214800

62000

187400

174800

262000

227400

254800




  

1,
max , 1,ij ij ij

i n
z c c j m


 

1,
max , 1,i ij
j m

mz z i n


*

1,
min i
i n

mz mz

Одлуке 17,13% 18,13% 16,13%

1000/7400 214800 174800 254800

500/7600 207400 187400 227400

2000/7200 162000 62000 262000

  * *,i i ia a mz mz




1,
min i
i n

mz mz

Жаљење

Одлуке 17,13% 18,13% 16,13%

1000/7400 0 12600 7200

500/7600 7400 0 34600

2000/7200 52800 125400 0

2000/7200 162000 62000 262000

Одлука на основу жаљења 
(opportunity loss)

16,13%

254800

227400

262000

Максимално 
жаљење

16,13%

7200 12600

34600 34600

0 125400

262000



Могући 
исходи 

(outcomes) 
Алтернативне 

одлуке

Одлука на основу 
стабла одлучивања

Могуће Могуће 
исплате 
(payoff)



Стабло одлучивања



Исходи

Одлуке 17,13% 18,13% 16,13%

1000/7400 214800 174800 254800

500/7600 207400 187400 227400

2000/7200 162000 62000 262000

1000/74001000/7400

500/7600

2500/6800

17,13%

18 13%

214800 дин.

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

дин

262000 дин.



1000/74001000/7400

500/7600

2500/6800

0.33

0 33

17,13%

18 13%

214800 дин.

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

0.33

0.33

0.33

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

262000 дин.



1000/74001000/7400

500/7600

212652 дин.

2500/6800

0.33

0 33

17,13%

18 13%

214800 дин.

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

0.33

0.33

0.33

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

262000 дин.



1000/74001000/7400

500/7600

212652 дин.

205326 дин.

2500/6800

160380 дин.

0.33

0 33

17,13%

18 13%

214800 дин.

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

0.33

0.33

0.33

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

262000 дин.



1000/74001000/7400

500/7600

212652 дин.

205326 дин.212652 дин.

2500/6800

160380 дин.

0.33

0 33

17,13%

18 13%

214800 дин.

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

0.33

0.33

0.33

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

262000 дин.



1000/74001000/7400

500/7600

190800 дин.

195400 дин.195400 дин.

2500/6800

102000 дин.

0.2

0 7

17,13%

18 13%

214800 дин.

0.7

0.1

18,13%

16,13%

17,13%

18,13%

16,13%

207400 дин.

174800 дин.

187400 дин.

254800 дин.

227400 дин.

0.2

0.7

0.1

17,13%

18,13%

16,13%

162000 дин

62000 дин.

262000 дин.

0.2

0.7

0.1



Терминологија:
Одлуке – decisionsОдлуке – decisions

Исходи – outcomes

Исплате – payoffs

Гране - branches

Чвор одлуке – decision node

Чвор шансе – event nodeЧвор шансе – event node

Risk Solver Platform 



ИсходиИсходи

0,2 0,7 0,1

Одлуке 17,13% 18,13% 16,13%

1000/7400 214800 174800 254800 214800

500/7600 207400 187400 227400 207400

2000/7200 162000 62000 262000 162000

Стабло одлучивања 
табеларно

Очекивани исход

214800·0,2+ 174800·0,7+ 254800·0,1=190800

207400·0,2+ 187400·0,7+ 227400·0,1=195400

162000·0,2+ 62000·0,7+ 262000·0,1=102000



Пример вишекритеријумског 
стабла одлучивања

Ризик од поплаве

Одлуке
EV – извршити евакуацију
UP - дати упозорење
NI – не предузимати ништа

Шансе
F – поплава
F – нема поплаве
Viši – водостајViši – водостај
Isti ili niži – водостај

Исходи

L – губитак живота

T – материјална штета


