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1. УВОД
Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Унапређење пословног окружења малих и средњих предузећа и предузетника“
број: 400-419/2021-06/75 од 27. децембра 2021. године у ком су наведени закључци и налази.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај, који је
потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених несврсисходности. У
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
•

резимирамо предузете мере исправљања и

• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Закључак 1: Надлежни органи нису у довољној мери ефикасно планирали
активности за унапређење пословног окружења МСПП1, услед недовољне координације
и праћења спровођења планских докумената
Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 1 су следећи:
Налаз 1.1: Министарство привреде није припремало акционе планове за спровођење
Стратегије за подршку развоја МСПП и конкурентности у периоду од 2017. до 2020. године и
није почело израду новог планског документа за развој МСПП, а Министарство финансија
није завршило нови Национални програм за сузбијање сиве економије
Налаз 1.2: Није вршено континуирано праћење и извештавање спровођења планских
докумената за унапређење пословног окружења
2.1.1. Министарство привреде није припремало акционе планове за спровођење
Стратегије за подршку развоја МСПП и конкурентности у периоду од 2017. до 2020.
године и није почело израду новог планског документа за развој МСПП, а Министарство
финансија није завршило нови Национални програм за сузбијање сиве економије
2.1.1.1. Опис несврсисходности
Иако је у Стратегији за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва
и конкурентности за период 2015-2020. године у делу Циклус спровођења стратегије у
активностима за 2020. годину предвиђено покретање поступка за израду новог стратешког
документа, до дана писања Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење
пословног окружења малих и средњих предузећа и предузетника“, није отпочела израда.
На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
Препорука број 1: припреми и поднесе Влади на усвајање нови плански документ који ће
садржати активности за унапређење пословног окружења МСПП (приоритет 2)2.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 1:
Са консултантима финансираним од стране Немачкe организациje за међународну
сарадњу (ГИЗ) израђена је статистичко аналитичка база за период 2015-2020. године у склопу
Извештаја о малим и средњим предузећима и предузетништву за 2020. годину, која
представља почетну фазу у изради Стратегије за МСПП 2022-2026 и пратећег Акционог плана.
Министарство привреде је покренуло процедуру за формирање Радне групе за израду
Стратегије МСПП и Акционог плана. Приликом израде Одазивног извештаја недостајало је
изјашњење Министарства финансија о свом представнику како би се израдило решење.
Накнадно је достављен одговор Министарства финансија 08 Број: 119-01-103/2022 од 31.
марта 2022. године у ком се наводи да полазећи од надлежности Министарства финансија,
сматрају да учешће представника тог министарства у раду наведене радне групе није
неопходно, уз напомену да стоје на располагању уколико се у раду те радне групе појаве
питања за која је потребна консултација са Министарством финансија. Накнадно је
1
2

Мала и средња предузећа и предузетници
Приоритет 2 означава несврсисходности које је могуће отклонити у року до годину дана
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достављено и Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије за развој микро, малих
и средњих предузећа и предузетништва број: 119-01-00063/2022-06 од 5. априла 2022. године.
Задатак Радне групе је припрема предлога стратегије МСПП и акционог плана.
У Одазивном извештају су даље наведене мере које ће бити предузете. У марту 2022.
године, тим експерата који је ангажован преко ГИЗ пројекта „Немачко-српска“ иницијатива
започео је рад на изради нацрта новог планског документа у области политике развоја МСПП
који ће садржати и активности за унапређење пословног окружења за МСПП, а у складу са
Законом о планском систему.
Поред наведеног, дефинисане су следеће мере и рокови у наредном периоду:
- Израда ex-post анализе Стратегије за подршку развоју МСПП за период 2015 – 2020. године
у периоду март – април 2022. године;
- Анализа снага, слабости, прилика и претњи (SWAT) развоју овог сектора у периоду март –
април 2022. године и
- Одржани јавно-приватни дијалози (ЈПД) са привредом у циљу прикупљања коментара и
сугестија од самих МСПП и/или њихових представника до 20. јуна 2022. године.
Као крајњи рок у којем се планира предузимање мере исправљања наведен је децембар
2022. године. Рок за израђен Нацрт новог планског документа је 15. септембар 2022. године
(период: март – септембар 2022. године), а рок за подношење Влади на усвајање Нацрта новог
планског документа је децембар 2022. године.
Докази о наведеној мери исправљања:
− Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности
откривених у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење пословног
окружења малих и средих предузећа и предузетника“;
− Допис Министарству финансија број: 119-01-00063/2022-06 од 21. марта 2022.
године;
− Одговор Министарства финансија 08 број: 119-01-103/2022 од 31. марта 2022.
године;
− Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије за развој микро, малих и
средњих предузећа и предузетништва број: 119-01-00063/2022-06 од 5. априла 2022.
године и
− Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву 2020. из фебруара
2022. године.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији доказе
да је припремљен и поднет Влади на усвајање нови плански документ који ће садржати
активности за унапређење пословног окружења МСПП. Отклањање утврђене
несврсисходности је у току.
2.1.1.4. Опис несврсисходности
Након доношења Стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа,
предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године која је садржала Акциони план
за 2015, са пројекцијом за 2016. годину, Министарство привреде није предузело активности у
циљу доношења акционих планова за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.
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На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
Препорука број 2: припреми акциони план за спровођење новог планског документа за
период примене стратегије са бројем активности и роковима усклађеним са реалним
могућностима носилаца активности, у циљу реализације свих активности у вези са
унапређењем пословног окружења МСПП (приоритет 2).
2.1.1.5. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 2:
Након израде нацрта нове стратегије за подршку развоју МСПП, акциони план за њено
спровођење ће бити сачињен. Акциони план ће, у складу са Законом о планском систему,
разрадити детаљније мере Стратегије. У њему ће бити дефинисани, поред општих и посебних
циљева који се преузимају из нацрта стратегије, мере и активности за постизање ових циљева,
институције одговорне за њихово спровођење, као и оне задужене за праћење спровођења и
извештавање, рокови за извршење мера и активности, потребна финансијска средства и извори
финансирања, показатељи учинка и други елементи.
Као крајњи рок у којем се планира предузимање мере исправљања наведен је децембар
2022. године. Рок за израду акционог плана је 31. октобар 2022. године (период: септембар –
октобар 2022. године), а рок за подношење Влади на усвајање нацрта акционог плана је
децембар 2022. године.
Доказ о наведеној мери исправљања:
− Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности
откривених у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење пословног
окружења малих и средих предузећа и предузетника“.
2.1.1.6. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији доказ
да је припремљен и поднет Влади на усвајање нацрт акционог плана за спровођење новог
планског документа. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.2. Није вршено континуирано праћење и извештавање спровођења планских
докумената за унапређење пословног окружења
2.1.2.1. Опис несврсисходности
Није вршено континуирано праћење и извештавање о спровођењу Стратегије. Савет за
МСПП и конкурентност се састао два пута у периоду од 2015. до 2020. године, а задњи пут
током 2016. године. Министарство привреде је припремило један годишњи извештај о
спровођењу Стратегије за 2015. годину и након завршетка периода за спровођење Стратегије,
за цео период од 2015. до 2020. године. Од стране Министарства привреде у поступку ревизије
нису нам достављени квартални и годишњи извештаји за ревидирани период од 2018. до 2020.
године.
На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
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Препорука број 3: редовно врши праћење и извештавање о спровођењу планског документа
и редовно извештава Владу, у циљу ефикаснијег планирања активности за унапређење
пословног окружења МСПП (приоритет 2).
2.1.2.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 3:
Нови плански документ за развој МСПП ће дефинисати и механизме за праћење и
извештавање Владе о спровођењу. Имајући у виду да се усвајање новог планског документа
очекује у последњем кварталу 2022. године, само праћење и редовно извештавање ће започети
у 2023. години.
Доказ о наведеној мери исправљања:
− Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности
откривених у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење пословног
окружења малих и средих предузећа и предузетника“.
2.1.2.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији доказе
о извештавању Владе Републике Србије након усвајања планског документа, у складу са
дефинисаним механизмом за праћење и извештавање. Отклањање утврђене несврсисходности
је у току.
2.2. Закључак 2: Надлежни органи нису учинили довољно предвидивим пословно
окружење МСПП, јер носиоци активности у планским документима нису спровели све
планиране активности у циљу унапређења регулаторног оквира, ефикасности
администрације и транспарентности процеса
Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 2 су следећи:
Налаз 2.1: Није реализовано у потпуности око 30% активности за унапређење пословног
окружења из Акционог плана за спровођење Стратегије за подршку развоја малих и средњих
предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године.
Налаз 2.2: Није реализовано у потпуности око 25% активности из Акционих планова за
спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним
политикама за период 2016-2020. године.
Налаз 2.3: Реализација активности Програма за унапређење позиције Републике Србије на ранг
листи Светске банке о условима пословања није била у довољној мери ефикасна у
ревидираном периоду, јер је одлагано спровођење одређеног броја активности.
Налаз 2.4: Око 50% активности из Акционог плана за спровођење Националног програма за
сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године није реализовано у потпуности.
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2.2.1. Није реализовано у потпуности око 30% активности за унапређење
пословног окружења из Акционог плана за спровођење Стратегије за подршку развоја
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020.
године
2.2.1.1. Опис несврсисходности
Није реализовано у потпуности око 30% активности за унапређење пословног
окружења из Акционог плана за спровођење Стратегије МСПП за период од 2015. до 2020.
године. Пет активности није реализовано, 15 није реализовано у потпуности и за једну
активност Министарство привреде нема информације. Такође, није реализовано у потпуности
око 30% активности из Акционог плана посматрано кроз активности свих стубова Стратегије
МСПП.
На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
Препорука број 4: изврши анализу активности из Акционог плана за спровођење Стратегије
за период 2015-2020. године које нису реализоване и утврде њихову потребу и приоритет
приликом састављања акционог плана за спровођење новог планског документа, у циљу
унапређења пословног окружења МСПП (приоритет 2).
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 4:
У марту 2022. године, тим експерата који је ангажован преко ГИЗ пројекта „Немачкосрпска“ иницијатива започео је рад на изради нацрта новог планског документа у области
политике развоја МСПП који ће садржати и активности за унапређење пословног окружења за
МСПП, а у складу са Законом о планском систему. У току је ex-post анализа Стратегије за
подршку развоју МСПП за период 2015 – 2020. године, у току које ће бити анализиране и
активности из претходног планског документа и потреба њиховог укључивања у нови плански
документ.
Као крајњи рок у којем се планира предузимање мере исправљања наведен је 25. мај
2022. године (период: март – мај 2022. године).
Доказ о наведеној мери исправљања:
−
Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности
откривених у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење
пословног окружења малих и средих предузећа и предузетника“.
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији
анализу активности из претходног планског документа и потребе њиховог укључивања у нови
плански документ. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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2.3. Закључак 3: Надлежни органи нису у довољној мери спровели вредновање
планских докумената и ex-post анализе ефеката спроведених активности, што може
утицати на остварење циљева и квалитет будућих планских докумената за унапређење
пословног окружења
Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 3 су следећи:
Налаз 3.1: Надлежни органи нису вршили вредновање учинака планских докумената у циљу
оцене ефикасности и ефективности планских докумената
Налаз 3.2: Иако су општи циљеви планских докумената делимично остварени, без претходно
спроведене евалуације и дефинисања показатеља учинка за посебне циљеве, није могуће
оценити у којој мери је остварење општих циљева ефекат реализованих активности из
акционих планова
2.3.1. Надлежни органи нису вршили вредновање учинака планских докумената у
циљу оцене ефикасности и ефективности планских докумената
2.3.1.1. Опис несврсисходности
Субјекти ревизије нису извршили вредновање и анализе ефеката планских докумената.
Стратегија МСПП је донета пре усвајања Закона о планском систему, али вредновање
Стратегије МСПП предвиђено је у циклусу спровођења Стратегије у 2020. години. Како су
навели представници Министарства привреде, вредновање Стратегије је договорено да се
уради у сарадњи са ГИЗ-ом и оно ће бити урађено у оквиру пројекта израде нове стратегије и
акционог плана. Средњорочна евалуација Стратегије је спроведена у периоду децембар 2018
– фебруар 2019. године (након истека три године спровођења), уз подршку Немачке
организације за међународну сарадњу (ГИЗ) и Немачко-српске иницијативе за одрживи развој
и запошљавање. Међутим, нису примењене препоруке из спроведене евалуације, нити је
припремљена финална евалуација, односно вредновање Стратегије МСПП.
На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
Препорука број 5: спроведе вредновање Стратегије за развој МСПП и конкурентности за
период 2015-2020. године, у циљу праћења ефеката на унапређење пословног окружења
МСПП (приоритет 2).
2.3.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 5:
У марту 2022. године, тим експерата који је ангажован преко ГИЗ пројекта „Немачкосрпска“ иницијатива започео је рад на изради нацрта новог планског документа у области
политике развоја МСПП који ће садржати и активности за унапређење пословног окружења за
МСПП, а у складу са Законом о планском систему. У току је ex-post анализа ефеката
Стратегије за подршку развоју МСПП за период 2015 – 2020. године.
Као крајњи рок у којем се планира предузимање мере исправљања наведен је 25. мај
2022. године (период: март – мај 2022. године).
Доказ о наведеној мери исправљања:
−
Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности
откривених у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење
пословног окружења малих и средих предузећа и предузетника“.
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2.3.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији ex-post
анализу ефеката претходног планског документа. Отклањање утврђене несврсисходности је у
току.
2.3.2. Иако су општи циљеви планских докумената делимично остварени, без
претходно спроведене евалуације и дефинисања показатеља учинка за посебне циљеве,
није могуће оценити у којој мери је остварење општих циљева ефекат реализованих
активности из акционих планова
2.3.2.1. Опис несврсисходности
Степен остварења циљаних вредности индикатора за праћење остваривања стратешког
циља - унапређење пословног окружења праћен је преко индикатора: ранг Републике Србије
у Извештају Светске банке о пословању и ранг Републике Србије према Глобалном индексу
конкурентности Светског економског форума. Светска банка је 16. септембра 2021. године
донела одлуку о обустављању даљег објављивања извештаја „Doing Вusiness“ и самим тим
рангирања земаља, зато што су доказане неправилности у извештајима Светске банке за 2018.
и 2020. годину. Такође, у евалуацији Стратегије спроведене у 2019. години наводи се да
Индекс конкурентности Светског економског форума не обухвата само пословно окружење,
већ су његовим показатељима обухваћене и области које потпадају под друге стубове ове
Стратегије. То значи да овај индикатор Стратегије, на начин на који је дефинисан, више
одговара главним показатељима успешности на нивоу читаве Стратегије. Такође, већина
показатеља који су преузети из Глобалног индекса конкурентности Светског економског
форума, због промене методологије 2018. године, више не постоји. Препорука након
спроведене евалуације је била да се ови индикатори замене јер неће бити могуће мерити
испуњеност на крају периода предвиђеног за спровођење Стратегије. Ипак, ова препорука није
испуњена од стране Министарства привреде.
На основу наведеног дата је препорука Министарству привреде да предузме следеће
активности:
Препорука број 6: дефинише показатеље учинка за опште и посебне циљеве новог планског
документа, ради праћења остварења циљева (приоритет 2).
2.3.2.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају број: 401-00-00795/2021-06 од 28. марта 2022. године
представници Министарства привреде навели су да су предузели следеће активности по
препоруци број 6:
У марту 2022. године, тим експерата који је ангажован преко ГИЗ пројекта „Немачкосрпска“ иницијатива започео је рад на изради нацрта новог планског документа у области
политике развоја МСПП који ће садржати и активности за унапређење пословног окружења за
МСПП, а у складу са Законом о планском систему. Саставни део нацрта новог планског
документа биће и мерљиви показатељи учинка општег и посебног циља који ће бити
дефинисани.
Као крајњи рок у којем се планира предузимање мере исправљања наведен је 15.
септембар 2022. године (период: јул – септембар 2022. године).
Доказ о наведеној мери исправљања:
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−

Акциони план за спровођење препорука ради отклањања несврсисходности откривених
у ревизији сврсисходности пословања на тему „Унапређење пословног окружења
малих и средих предузећа и предузетника“.
2.3.2.3. Оцена мера исправљања

Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Министарство привреде ће доставити Државној ревизорској институцији доказе
да су дефинисани показатељи учинка за опште и посебне циљеве новог планског документа.
Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије,
веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднело
Министарство привреде, Београд задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37 Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте остварене
након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете исказали о предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Члан Савета
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
15. април 2022. године
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