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САЖЕТАК 
 

Мултиваријантна линеарна регресија је 

поступак изградње математичког модела 
праве са више независних варијабли које се 

сабирају међусобно и са једном константом 

да би дали вредност зависне варијабле, тј. 

исхода. Зависна варијабла је континуалног 
нумеричког карактера, док независне варија-

бле (предиктори) могу бит и нумеричког и 

категоријског типа. Мултиваријантна линеар-
на регресија је изузетно користан метод за 

испитивање утицаја већег броја варијабли на 

исход лечења (зависну варијаблу). Не само да 

је помоћу тог метода могуће проценити да ли 
нека варијабла утиче значајно на исход или 

не, већ се добија и квантитативна мера тог 

утицаја, као и релативни значај сваке од 
варијабли у односу на друге. Своју највећу 

примену мултиваријантна линеарна регресија 

има у опсервационим клиничким студијама, 
посебно онима типа "студије пресека”. 

 

Кључне речи: мултиваријантна линеарна 

регресија, колинеарност, коефицијент детер-
минације. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Multivariable linear regression is a procedure 

of building mathematical model of straight line 
with several independent variables which are 

added one to another and to a constant to give 

value of dependent variable, i.e. of outcome. 

Dependent variable has to be continuous and 
numeric, while independent variables may be of 

both numeric and categorical type. Multivariable 

linear regression is very useful method for tes-
ting influence of multiple independent variables 

on a treatment outcome (dependent variable). 

With this method it is possible not only to esti-

mate whether certain independent variable may 
influence the outcome significantly, but also to 

quantify this influence and compare strength of 

influence between the variables. Multivariable 
linear regression is especially useful method for 

analyzing data of observational clinical studies, 

particularly "cross-sectional” ones.  
 

Keywords: multivariable linear regression, 

collinearity, coefficient of determination.  
 

 

 

 

 

 

 

 


