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Реакција на текст “Србија са 91. дошла на 59. место Дуинг бизнис листе” 
 
 
   
 Изјава премијера Србије Александра Вучића: "Коначно признање за наше 
реформе, Србија са 91. дошла на 59. место на Дуинг бизнис листи Светске банке" 
(Tviter, 27. 10. 2015.) 
 
 Оцена Истиномера: Неистина (http://www.istinomer.rs/ocena/3203/Srbija-sa-
91dosla-na-59mesto-Duing-biznis-liste). 
 
 Оцена Зоране Михајловић, председнице Радне групе за праћење Србије на 
Дуинг листи Светске банке овакве оцене Истиномера: НЕИСТИНА! 
  
 
 Образложење:  
 
 ИСТИНА је да је Србија у извештају Светске банке о Дуинг бизнис листи за 
2015, који је објављен у новембру прошле године, заузела 91 место. ИСТИНА је да је 
Србија у том извештају по издавању грађевинске дозвола била на 186 месту, што је 
четврто месту на зачељу листе. ИСТИНА је да смо у области међуграничне трговине 
били на 96 месту на свету и ИСТИНА је да смо по начину плаћања пореза били 165. 
на овој листи. Годину дана, од 27. октобра 2014. до 27. октобра 2015. у 21 сат по нашем 
времену на сајту Светске банке стајали су баш овакви резултати Србије.  
  
 Због овако лоших резултата на предлог премијера Александра Вучића 
формирана је Радна група за праћење Дуинг бизнис листе којом председавам и у коју 
сам окупила представнике свих министарстава, домаћих пословних организација и 
иностраних међнародних организација која могу да утичу и помогну да Србија заузме 
што бољи положај на новој листи. 
 
 Паралелно са доношењем закона и прописа, као што је добијање грађевинске 
дозволе за 28 дана уместо за дотадашњих 250 дана, увођења електронског плаћања 
пореза, Србија и још неколико земаља апеловали су Светску банку да промени 
методологију којом се израчунавају места на овој ранг листи. Аргументима смо 
доказали да је методологија на неким местима пристрасна, да поједине компаније своје 
извештаје о пословању у Србији нису тачно попунили, да поједине процедуре не 
одговорају реалности на терену. 
 



 

 И успели смо! Светска банка је прихватила наше сугестије и по новој, 
правичнијој методологији урадила је нову Дуинг бизнис листу на којој смо са 
дотадашњег 91. скочили на 59 место, што јесте скок за 32 места. 
Међутим, Светска банка је ретроактивно, по новој методологији, поново урадила 
анализу Србије и за 2015. на којој смо читавих 365 дана били на 91. месту. Заједно са 
новим извештајем за 2016. на коме смо заузели 59. место Светска банка је 27. октобра 
објавила и нове резултате за 2015. према којима је Србија била на 68. месту, што данас 
и стоји на сајту Светске банке. И према тим резултатима испада да је Србија скочила за 
9, а не 32 места на Дуинг бизнис листи.  
 
 Много важније од тога за колико смо места скочили јесте чињеница да је Србија 
највише напредовала у области издавања грађевинских дозвола. Да смо реално имали 
највећи напредак од свих земаља у региону. И да ће Радна група за Дуинг бизнис 
наставити да ради како бисмо и следеће године били још боље пласирани. Али је 
важно и да се зна потпуна ИСТИНА о томе шта се догодило.   
  
 Зато сматрам да изјава премијера Алекандра Вучића “Коначно признање за 
наше реформе, Србија са 91. дошла на 59. место на Дуинг бизнис листи Светске банке" 
није НЕИСТИНА. Већ ИСТИНА! 
 
 

       ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ  
 И ПРЕДСЕДНИЦА РАДНЕ ГРУПЕ  
ЗА ПРАЋЕЊЕ ДУИНГ БИЗНИС ЛИСТЕ 
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