РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Унапређење пословног окружења малих и
средњих предузећа и предузетника“
Пословно окружење било би у већој мери предвидиво уз ефикасније планирање и
спровођење активности и бољу координацију између државних органа и
организација
Пословно окружење је од изузетног значаја за успостављање, раст и развој
малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) јер може да делује
стимулативно и подстицајно, док са друге стране може да отежа предузетничку
иницијативу различитим регулаторним и административним оптерећењима.
Поред Стратегије за развој МСПП и конкурентности, у претходном периоду
Влада је доносила и програме за унапређење позиције Републике Србије на ранг
листи Светске банке о условима пословања – „Doing Business“, Стратегију за
регулаторну реформу и унапређење система управљања јавним политикама и
Национални програм за сузбијање сиве економије. Нису у потпуности
реализоване све активности из акционих планова стратешких докумената чији
су рокови за спровођење истекли.
Илустрација 1: Најважнија планска документа за унапређење пословног окружења
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Надлежни органи нису у довољној мери ефикасно планирали активности за
унапређење пословног окружења МСПП, услед недовољне координације и
праћења спровођења планских докумената. 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. Није успостављено континуирано праћење и извештавање о
спровођењу планских докумената.
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. Није реализовано у потпуности
између 25% и 50% активности из акционих планова за спровођење стратегија
и програма најзначајнијих за унапређење пословног окружења МСПП.
Такође, одлагано је спровођење одређеног броја активности Програма за
унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке.
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.
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