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Професор физике 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Економска физика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милица Рутоњски 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Напредни курс из вероватноће и статистике, Статистичка физика 
Циљ предмета 
Стицање основних знања из стохастичког рачуна и овладавање неким методама статистичке физике који се 
примењују у економији 
Исход предмета  
По завршетку курса студент треба да има развијене: 

- Опште способности: праћења стручне литературе и одабир најадекватнијег решења 
Предметно-специфичне способности: 

- познаје основе економске теорије, тржишта капитала и финансијских институција 
- разуме основе стохастичких процеса и стохастичког рачуна који се користи у економској физици 
- влада моделима и методама статистичке физике који се користе у економској физици 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кратак историјат развоја економске теорије, тржишта капитала и финансијских институција. Фи-нансијска 
тржишта у дискретном времену. Основни концепти микроекономије: преференце и функција ко-рисности, 
понуда и потражња, Walras-oвa равнотежа, теореме благостања и Pareto оптималност, финансијска 
равнотежа, понашање у условима неизвесности.  Ризик и принос. Портфолио теорија средње вредности и 
варијансе.  CAP модел и факторски модели. Дериватне хартије од вредности. Ефикасност тржишта. Модели 
асиметричних информација. Стохастички рачун и његова примена у финансијама. Стохастички процеси.  
Стандардно и генерализовано Brown-oвo кретање. Стохастички интеграл. Ито лема. Фундаментална 
парцијална диференцијална једначина за процену опција. Black-Scholes-Merton формула за европске опције. 
Колмогоровљеве једначине.  Једначина преноса топлоте. Feynman-Kac теорема. Модели временске 
структуре каматних стопа. Нови трендови у економској теорији. Неуралне мреже. Мреже повезаности. 
Самоорганизована критичност.  Комплексни системи и закони скалирања. Адаптивно и еволутивно учење. 
Mino-rity game генетски алгоритми у економији. Ћелијски аутомати. Изингови модели. Модели спинских 
стакала.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Кандидати раде домаће задатке и семинар 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:3 
 

Вежбе:1 Други облици наставе:1 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања ( 3  часа недељно, у току семестра), рачунске вежбе (  1  час недељно, у току семестра), 
практична настава ( 1  час недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава  усмени испит 50 
колоквијум-и 2 x 10 домаћи задаци 10 
семинар-и 15 ..........  
 


