
Студијски програм : Финансије и бизнис 

Назив предмета: Друштвена одговорност и пословна етика 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: Није истакнут 

Циљ предмета:Предмет студентима треба да  пружи перспективу посматрања проблема пословне 
економије и менаџмента, засновану на друштвено одговорном пословању, уз уважавање принципа 
пословне етике и етичког лидерства. Изучавањем предмета, студенти су спремни да препознају основне 
замерке индивидуалних потрошача усмерених према пословању предузећа, као и критике друштва у 
целини. Студенти кроз предмет развијају способност анализе теоријских и практичних приступа 
друштвеној одговорности предузећа и пословној етици, спремни су да разумеју концепт и садржај 
друштвене одговорности и пословне етике, као и да креирају и управљају бројним активностима у оквиру 
интерне и екстерне димензије друштвене одговорности. 

Исход предмета:Изучавања предмета студенти ће бити способни за  разумевање суштине и значаја 
друштвене одговорности предузећа и пословне етике из менаџерске перспективе, имплементацију 
друштвене одговорности и пословне етике у предузећима приликом решавања различитих професионалних 
проблема, синтезу информација и презентовање изведених сазнања и закључака, избор адекватних начина 
за решавање практичних проблема организације на друштвено одговоран начин и у складу са принципима 
пословне етике, развој етичког стила лидерства у току будуће каријере, рад у групи и тиму. 

Садржај предмета Теоријска настава: Дефинисање друштвене одговорности предузећа, пословне етике и 
сродних концепата; Значај друштвене одговорности предузећа; Веза маркетинга и друштвене одговорности 
предузећа (Друштвена критика маркетинга:Утицај маркетинга на индивидуалне потрошаче-Високе цене, 
Пракса обмањивања,Агресивна продаја,Лош или несигуран производ,Планирано застаревање,Лоша услуга 
потрошачима с нижим примањима; Утицај маркетинга на друштво у целини-Лажне жеље и превише 
материјализма,  Премало друштвених добара, Културно загађење,Превише политичке моћи;Одговоран 
маркетинг и маркетинг одговорности,Интеграција друштвене одговорности предузећа у маркетиншке 
активности), Међузависност корпоративног управљања и друштвене одговорности предузећа; Димензије и 
области друштвене одговорности предузећа; Друштвено одговорне иницијативе (промовисање друштвених 
циљева, маркетинг повезан са друштвеним циљевима, корпоративни друштвени маркетинг, корпоративна 
филантропија, волонтерски рад и друштвено одговорна пословна пракса); Друштвено одговорни маркетинг 
у Европској унији; Друштвена одговорност компанија – ситуација у Србији; Кључна питања и дилеме 
пословне етике; Утицај пословне етике на управљање предузећем;  

Практична настава: Часови вежби прате методске јединице предавања. Вежбе су у складу са темом која 
се обрађује на предавањима.Разрада студија случаја: Друштвено-одговорни маркетинг у пракси, Последице 
неодговорног понашања-примери из праксе 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: ex катедра, анализа студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10 Укупно 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


