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Агилни систем за подршку 
одлучивању о висини пореза



• Одговара у тренутку (Real-time)

• Едукативан и једноставан за
коришћење

• Заснован на подацима

• Итеративно емпиријско
усавршавање



Смањење сиве економије







• Компликована

• Детаљно разумевање процедуре
• Немогућност тачног предвиђања својих дуговања

• Неки критеријуми нису фер



• Постоји воља за променом

• Статус кво: Претпоставка да се све решава једнократном 
променом закона
• Промене треба да буду паметне

• Ко одлучује?



Једнократно променити закон 
на основу кратких истраживања 

и интуиције

Обезбедити дугорочно одржив 
систем за подршку одлучивању 

о променама на основу 
података



Итеративно емпиријско усавршавање
Агилни систем за подршку одлучивању на основу података



Добро објашњена и једноставна форма

Ако сад променимо закон, доћи ће време када он неће 
одговарати новонасталим условима на тржишту

лако променљив систем?

или



Добро објашњена и једноставна форма

Ако сад променимо закон, доћи ће време када он неће 
одговарати новонасталим условима на тржишту

лако променљив систем?

или



Добро објашњена и једноставна форма

Ако сад променимо закон, доћи ће време када он неће 
одговарати новонасталим условима на тржишту

лако променљив систем.

или и



Систем који подржава промене Помаже експертима да брже и прецизније идентификује 
потребе за њима 



Агилност

Ажурност

Паметно одлучивање вођено подацима



• Да ли сам паушалац? Поднећу пријаву

• Преглед одлуке Пореске

• Жалба на поље

• Стигне решење, преглед дуговања

• Интегрисано са мејлом и смс-ом

• Како да променим поља у форми?

• Разрешавање пријаве

• Праћење жалби и закључивање

• Мониторинг утицаја критеријума на 
висину пореза – dashboard

• Измена, додавање, брисање
критеријума



• Agile in Government -- Deloitte Center for Government Insights

• Стабла одлучивања за чет-ботове

• Документ база mongoDB

• Java Spring Boot

• Vue.js SPA

• Примењен Material Design концепт



• Интеграција са АПР регистрацијом

• Интеграција са веб сервисима е-управе 
за прикупљање вредности критеријума

• Обавештавање о решењу и тренутним 
задужењима корисника

• Путем апликације, мејла, СМС-а (уз 
сагласност корисника)

• Поткрепљивање апликације стварним 
подацима

• Генеричка израда нових графика и 
извештаја 
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