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Циљ предмета
Стицање компетенција за разумевање примене математичке теорије на реалне проблеме у области економије и 
компетенција за коришћење једноставнијих модела.
Исход предмета 
Студент ће 

1. разумети принципе примене математике у економској теорији
2. знати једноставније математичке моделе у области микро и макроекономије
3. умети да чита стручну литературу у области примене математичких модела у економији
4. знати да примени основне математичке моделе на једноставнијим реалним проблемима 
5. умети да тумачи резултате добијене применом математичких модела на економске појаве.

Садржај предмета
Теоријска настава
Модели у микроекономији; теоријска анализа релација преференција, функција корисности, функције тражње; 
математички модели економије чисте размене и економије производње са приватним власништвом; математички 
модели равнотежне цене.
Модели у макроекономији; математички модели тржишта роба, тржишта новца и тржишта радне снаге; IS-LM 
модел; природна стопа незапослености и Филипсова крива; отворена и затворена тржишта.
Практична настава 
Решаваће се и анализирати проблеми из праксе који користе моделе разматране на теоријској настави. При анализи 
се користи софтверска подршка.
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи на класични начин уз активно учешће студената. Током наставе студенти се 
проверавају кроз домаће задатке и семинарске радове. Практични део наставе реализује се кроз активан рад 
студената који се деле у групи. Групе студената решавају реалне проблеме.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
колоквијуми 40 усмени испт 40
семинар-и 20


