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БЕОГРАД 

                                                                                                                                         

Немањина 22-26 

 

Предмет: Мишљење Републичког секретаријата за јавне политике на Предлог програма за   

                  унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима  

                  пословања – Doing Business 2020-2021. године са пратећим Акционим планом за  

                  унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима  

                  пословања – Doing Business 2020-2021. године 

 

 

У вези са вашим дописом број: 011-00-149/2020-01 од 04. марта 2020. године, којим је дана 

05. марта 2020. године Републичком секретаријату за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) 

достављен на мишљење Предлог програма за  унапређење позиције Републике Србије на ранг листи 

Светске банке о условима пословања – Doing Business 2020-2021. године са пратећим Акционим 

планом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима 

пословања – Doing Business 2020-2021. године, а који сте нам након периода усаглашавања 

доставили дана 27. априла 2020. године електронским путем, обавештавамо вас да је РСЈП 

размотрио достављени материјал.  

РСЈП је у непосредној комуникацији са предлагачем имао прилику да изнесе своје примедбе 

и сугестије, које је предлагач, у највећој мери, прихватио.  

Напомињемо да је у оквиру Програма, као и у Акционом плану за његово спровођење 

потребно навести процену финансијских средстава за спровођење мера, као и њихове изворе. 

Уколико је извор средстава буџет Републике Србије, потребно је навести буџетски програм из ког 

ће се финансирати мера, а уколико је извор средстава донаторска подршка, навести назив пројекта. 

Скрећемо пажњу да би наслов колоне „показатељ реализације”, а која се односи на 

показатеље резултата на нивоу активности, с обзиром на њен садржај, било прикладније изменити 

у „опис реализације“, имајући у виду да према члану 58. Уредбе није неопходно одредити 

показатеље на нивоу активности. 

У складу са Уредбом, мишљења смо да достављени Програм садржи потпуну анализу 

ефеката.      
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