
 

Позивница 

Тренинг о кориштењу микросимулацијских модела у 
истраживању јавних финансија 

 
Економски факултет Универзитета у Бања Луци, 04.10.2019. 

 
Поштовани, 
 
Министарство финансија Републике Српске у сарадњи са Центаром за развојне евалуације и 
друштвена истраживања (ЦРЕДИ) организује тренинг о кориштењу микросимулацијских модела 
у истраживању јавних финансија. Овим путем Вас позивамо да присуствујете овом тренингу који 
ће се одржати у просторијама Економског факултета Универзитета у Бања Луци, 04.10.2019. 
године са почетком у 10:00 х. 
 
Микросимулацијски модели су напредни софтверски алати који се користе за процјену ефеката 
измјена политика, програма и пројеката, како би се прије њихове имплементације добила 
сазнања о очекиваним ефектима таквих приједлога. Вјерујемо да овакви алати могу бити 
корисни доносиоцима одлука, заговарачима измјена политика и медијима како би на основу 
објективних показатеља могли заговарати измјене које ће имати најбоље позитивне ефекте на 
друштво у цјелини. Тренинг је подијељен у двије цјелине. У првом дијелу, прије ручка, фокус ће 
бити на презентацијама модела и начину кориштења резултата модела. Други дио, након ручка, 
ће бити практични тренинг из кориштења модела. Више информација о садржају тренинга 
можете наћи у дневном реду у прилогу. 
 
ЦРЕДИ је за БиХ развио неколико микросимулацијских алата који се могу користити за различите 
потребе, а све ћемо их укратко презентирати на тренингу. Обзиром да је фокус ових конкретних 
тренинга на политикама јавних финансија, највише ће бити говора о моделу који се зове 
»БиХМОД«, а развијен је у сарадњи са Универзитетом у Ессеx-у. БиХМОД има могућност да 
симулира ефекте измјена директних и индиректниих пореза, доприноса и социјалних политика 
на основу података о приходима и потрошњи домаћинстава из Анкете о потрошњи 
домаћинстава. Након што презентирамо карактеристике модела и начине кориштења резултата 
модела у информисању, заговарању и доношењу измјена политика, у другом дијелу ћемо имати 
практичну вјежбу, гдје ћемо кориштењем модела на лицу мјеста симулирати ефекте измјена 
неке од порезних или социјалних политика (нпр. доприноси на плате, дјечији додатак, накнада 
за незапослене мајке породиље, стална новчана помоћ за особе са инвалидитетом). На вјежби 
ћемо заједнички процијенити ефекте на буџет, расподјелу доходка, сиромаштво и неједнакост. 

http://www.credi.ba/


 

Надамо се да вам овај тренинг може помоћи у бољем разумијевању алата и резултата које 
можете користити у Вашем свакодневном раду и да ћете нам се придружити на тренингу. 
Молимо вас да Ваше учешће потврдите е-маилом на akurta@credi.ba или на 
https://www.eventbrite.com/e/trening-o-koristenju-mikrosimulacijskih-modela-tickets-71810668643  
Хвала Вам унапријед. 
 
Овај тренинг се организује у оквиру пројекта којег финансира Балкан Мониторинг Публиц 
Финанцес (БМПФ) путем Центра за екологију и енергију, Тузла уз подршку Еуропске Уније. 
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