Програм за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима
пословања – Doing busines
Влада Републике Србије усвојила је 13.01.2017. Програм за унапређење позиције Републике Србије
на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing busines. Носилац Програма је кабинет
потпредседника Владе Зоране Михајловић. Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре је припремило Програм уз подршку Националне алијанса за локални економски
развој (НАЛЕД), УСАИД БЕП - Пројекат за боље услове пословања и Републичког секретаријата за
јавне политике. У Програму нису дефинисана финансијска средства за реализацију активности.
Програм садржи показатеље реализације на нивоу активности.
Методологија Doing Business коју је израдила Светска банка, посматра домаћа мала и средња
привредна друштва и врши мерење лакоће пословања кроз сагледавање прописа и њихове примене
у пракси. Она је је заснована на стандардизованим студијама случаја, у највећем пословном граду
сваке државе. При прикупљању информација, Светска банка се ослања на 4 главна извора
информација:
 Релевантне законе и прописе;
 Процене испитаника (контрибутора) који одговарају на упитник заснован на студији
случаја: експерти и компаније који у пракси спроводе утврђене процесе у свим областима;
 Процене надлежних министарстава и других државних органа и организација и
 Процене стручњака из регионалних представништава Светске банке.
Светска банка прати услове пословања у 190 економија, кроз 10 области, и то: отпочињање
пословања, добијање грађевинске дозволе, добијање прикључка на дистрибутивни систем
електричне енергије, регистровање имовине, добијање кредита, заштита мањинских акционара,
плаћање пореза, прекогранична трговина, извршење уговора и решавање стечаја.
Пласман по категоријама (индикаторима) се сагледава заједно са информацијом колики је заостатак
за државом која је лидер у тој категорији. То заостајање за земљом лидером у некој категорији Doing
Business извештаја назива се Distance to Frontier (ДТФ). Укупан пласман сваке државе се добија
на основу просека заостајања у свих 10 категорија. Република Србија је 47. на глобалној ранг листи
земаља.
Саставни део Програма је акциони план за његову имплементацију.
Како би се осигурало редовно праћење реализације Акционог плана и њиме предвиђених
активности, овим документом се обавезују све институције и организације које су носиоци
активности да:
 Квартално извештавају Владу Републике Србије и Заједничку групу о статусу активности
(спроведене/нису спроведене/у току);
 Прикупљају и достављају Влади Републике Србије и Заједничкој групи статистичке и друге
податке којима се доказују спроведене активности;
 Детаљно образложе зашто одређене активности нису спроведене;
 Попуне упитник Светске банке у областима у којима су носиоци активности;
 Да се редовно одазивају састанцима и другим активностима предвиђеним радом Заједничке
групе.
Цео текст Програма можете наћи овде.

