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Увод

Doing business је годишњи извештај Светске банке који даје оцену и омогућава поређење 

услова пословања у 190 земаља света. Doing business не узима у обзир све услове пословања 

као што су величина тржишта, квалитет образовања или платежна способност грађана, већ је 

усмерен на 10 кључних области које су последица државних политика и начина на који се те 

политике спроводе. Напредак на Doing business листи значи да су закони који уређују 

пословни амбијент постали квалитетнији и да се ефикасније спроводе, што погодује развоју 

домаће привреде и страним инвестицијама. 

 

Јачање конкурентности Србије 

Светска банка прати услове пословања у 190 економија, кроз 10 области: 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.  

Заједничка група за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о 

условима пословања  - Doing business (у даљем тексту Заједничка група)  основана је 20. 

децембра 2014. године са задатком да дефинише конкретне мере за унапређење пословног 

окружења у Србији. Заједничком групом председава Потпредседница Владе и министарка 

грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре у Влади Републике Србије, Зорана Михајловић.  

Према извештају за 2018, Србија заузима 43. место у свету по лакоћи пословања, што 

представља најбољи резултат од 2007. када је наша земља дебитовала на овој листи. Од 2007. 

до 2014. године, Србија би једне године напредовала, а следеће погоршавала пласман на 

листи. Од формирања Заједничке групе, од извештаја за 2015. годину, односно у протекле три 

године, Србија бележи континуиран раст, уз кумулативни напредак од чак 48 позиција. Ове 

године остварен је помак од 4 позиције у укупном рангу Србије.  

Doing Business: Ранг Србије 2007-2018 
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Indikator 
Rang 

2018 2017 

Dobijanje građevinske dozvole 10 36 

Prekogranična trgovina 23 23 

Osnivanje privrednih subjekata 32 47 

Rešavanje stečaja 48 47 

Dobijanje kredita 55 44 

Registrovanje imovine 57 56 

Izvršenje ugovora 60 61 

Zaštita manjinskih akcionara 76 70 

Plaćanje poreza 82 78 

Dobijanje priključka na električnu mrežu 96 92 

UKUPNO 43 47 

У односу на земље региона, данас је Србија испред БиХ (86), Албаније (65), Хрватске (51), 

Мађарске (48) и Румуније (45), али је иза Црне Горе (42), Словеније (37) и Македоније (11. 

место). 

 

 

Оцена услова пословања по областима 

У области издавања грађевинских дозвола Србија је ушла у првих 10 земаља света и то је 

уједно најбољи резултат и највећи напредак који смо остварили ове године (скок са 36. на 10. 

место). Од 2015. до данас са грађевинским дозволама прескочили смо чак 176 земаља и 

померили се са зачеља у сам врх листе.    

Напредовали смо и у области оснивања привредних субјеката за које је у Србији потребно 

свега 5,5 дана, и благи помак је забележен код извршења уговора. Као и прошле године, 

одличан резултат смо забележили у области прекограничне трговине (23. место), па је тако по 

оцени Светске банке потребно 6 сати да прођете царинску процедуру за извоз и 7 сати за увоз.  

   

Најслабије смо рангирани у области добијања 

прикључка на електричну мрежу (96. место) за 

који је потребно 125 дана.  

Следе плаћање пореза (82. место) за које нам 

је годишње потребно 225,5 сати и заштита 

мањинских акционара (76. место).  

Извршење уговора за које је потребно 635 

дана и решавање стечаја које траје по 2 године 

такође заостају за најбољим светским 

праксама. 
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Могућности за напредак 

Оснивање привредних субјеката: 

Увести електронску регистрацију у 

АПР-у, поједноставити поступак 

отварања банковног рачуна, укинути 

обавезу израде печата.  

Издавање грађевинских дозвола: 

Повезати систем за еДозволе са 

нотарима, пореском управом и 

катастром. Усагласити секторске 

прописе са Законом о планирању и 

изградњи. Учинити ефикаснијим рад 

јавних предузећа код издавања услова 

за пројектовање и прикључење и 

усагласити њихове накнаде са стварним 

трошковима. Смањити трошкове 

добијања употребне дозволе.  

Извршење уговора: Унапредити 

инфраструктуру правосудне мреже, 

пратити поштовање прописаних рокова 

и укинути простор за процесне 

злоупотребе.  

Упис права својине: Успоставити 

ажуран е-катастар и омогућити он-лине 

подношење захтева за упис, ојачати 

улогу јавних бележника, смањити 

трошкове уписа. 

Добијање кредита:  Проширити 

обухват информација кредит бироа 

(укључивање података према 

пружаоцима комуналних услуга и 

мобилним оператерима) и успоставити 

јединствени правни оквир у вези са 

залогама.  

Прекогранична трговина: Омогућити 

ефикасну примену НЦТС (нови 

царински транзитни систем) транзитног 

поступка од стране Управе царина. 

Увести систем е-царињења. 

Прикључење на електро-мрежу: 

Смањити трошкове и рокове 

прикључења на дистрибутивни систем 

електричне енергије и укинути 

преклапајуће процедуре. Извршити 

усклађивање са Законом о планирању и 

изградњи. 

Заштита мањинских акционара: 
Повећати јавност информација у 

промету хартија од вредности, као и 

јавност и доступност података о 

органима управљања акционарског 

друштва.    

Плаћање пореза: Омогућити 

електронску пријаву за порез на 

имовину и дефинисати услове за 

једнократно плаћање овог пореза. 

Укинути накнаду за унапређење и 

заштиту животне средине. Интегрисати 

локалне комуналне таксе у друге 

приходе ЛС.  

Решавање стечаја: Дати већа 

овлашћења повериоцима у одабиру 

стечајног управника (на почетку 

стечајног поступка), увести већу 

транспарентност информација у 

стечајном поступку за све 

заинтересоване повериоце. 

 


