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Давали јавним предузећима шаком и капом, а плаћали порески
обвезници
Аутор:Љ. Малешевић
У прошлој години јавна предузећа у Србији имала су укупну добит од 8,3 милијарди динара,
док је укупна привреда исказала позитиван нето резултат од готово 144 милијарде. То су
значајно бољи резултати него у 2014. години, када су јавна предузећа забележила негативан
нето финанијски резултат од 44 милијарде динара.
Разлог за остварење добити јавних предузећа, од које је највећи део уплаћен у буyет Србије,
лежи и у томе што су током прошле године јавним предузећима биле забрањене донације и
спонзорства, а поготово се та забрана односила на губиташе. Наиме, у годишњим програмима
пословања за 2015, које су усвојили надзорни одбори и Влада Србије, за спонзорства и донације
дозвољено је издвајање од 138 милиона динара, а коришћење тих пара на кварталном нивоу
контролишу три министарства. По речима помоћнице министра правде Дубравке Дракулић, по
смерницама за пословање јавним предузећима је сугерисано да донације смање 40 одсто, али
не и да их попутно укину.
Да ће јавна предузећа која праве губитке, а покривају их порески обвезници, морати да смање
или чак и потпуно укину праксу спонзорства и донирања разноразних манифестација и
спортских клубова, наслутило се још пре две године када је српски премијер Александар Вучић
њиховим директорима јасно ставио до знања да су монополисти и да део новца треба да дају у
буyет државе која им је обезбедила привилегован положај на тржишту, а не да га троше на
разноразне ствари, па чак и сопствени маркетинг, који им реално није ни потребан. Велики део
јавних предузећа – ЕПС, Телеком”, „Пошта, ЕМС, „Србијашуме” и нека друга послушала су
премијера па су уплатила добит у државну касу. Нека су то учинила почетком године, а нека то
чине ових месеци.
Из Министарства привреде најављују да ће губиташима донације бити забрањене, а нека јавна
предузећа, и поред тога што послују позитивно. мораће да их смање. Осим тога, чак и они који
добију могућност донирања и спонзорства, за шта морају добити Владину сагласност, мораће
новац који додељују учинити транспарентнијим и оправдати потребу за додатном промоцијом.
Велики део финанијских стручњака сматра да издаци јавних предузећа за спонзорисање нису
рационални јер је реч о компанијама које углавном имају монопол у својим делатностима и
којима заправо није потребна додатна реклама ради повећања продаје или тржишног учешћа.
Сматрају да државне субвенције нису спорне када је у питању представљање државе, односно
државне репрезентације.
Ипак, није згорег подсетити на то да су заправо јавна предузећа, која су се често појављивала
као спонзори или донатори, од тога имала и корист. Јер, по Закону о порезу на добит правних
лица, у члану који дефинише издатке за здравствене, образовне, научне, хуманитарне и верске
намене, заштиту човекове средине и спортске намене, донације се јавним предузећима
признају као расход у износу највише до 3,5 одсто од укупног прихода. За давање донације није
неопходан уговор о донацији у писаној форми, али јавна предузећа морала су надлежном
пореском органу да га поднесу уз пореску пријаву. С друге стране, по истом закону, издаци за
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рекламу и пропаганду признају се као расходи у износу од пет одсто од укупног прихода, па су
се због тога јавна предузећа окретала спонзорству које је добродошло и примаоцу и компанији.
Ко се окористио?
Од спонзорства и донаторства корист су имали и јавна предузећа и они којима су поклони
бесплатно давани, али су штету имали порески обвезници, који су покривали губитке које су те
компаније имале. Дуги низ година губиташима, који се издржавају на грбачи грађана, није
сметало да дају шаком и капом на сопствену промоцију. Све док је било тако, државна каса од
њих није имала користи, већ само штете. Прошле године први пут је и држава, која им,
уосталом, и омогућава да као јавна предузећа буду привилеговани и без конкуренције, имала
вајде од њих, а тиме и сви грађани.

Мерцедес” остаје уз „Икарбус”
„Мерцедес” ће наставити сарадњу с „Икарбусом”, а директор „Стар импорта”, заступника
немачког гиганта за Србију Ролф Јирген Зојерле најавио је испоруке нових нископодних
шасија и мотора „евро 6” спецификације. „Мерцедес” је изузетно задовољан досадашњом
сарадњом и „Икарбусу” ће обезбедити најсавременију технологију.

Руф: Економски опоравак Србије наставља да убрзава
Извор:Танјуг
Економски опоравак Србије наставља да се убрзава, подржан побољшаним поверењем и
успешним резултатима програма, а недавни трендови у погледу запослености су такође
охрабрујући, изјавио је шеф мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмс
Руф.
"Макроекономска перспектива је позитивна, али су ризици, како домаћи тако и екстерни, и
даље повишени и постоје структурни изазови", рекао је Руф данас, на завршетку посете Мисије
ММФ-а Београду започете 19. септембра.
Мисија ММФ-а је у Београду боравила ради отпочињања разговора о буџету за 2017. и
разматрања приоритета политике нове владе.
Како се наводи у саопштењу, Мисија ММФ-а је поздравила поново потврђену посвећеност
владе структурним реформама у правцу јачања финансијске стабилности, подстицања
потенцијалног раста и смањења још увек високог нивоа незапослености.
Руф је истакао да је тим Фонда започео разговоре са властима о фискалној политици у току
преосталог дела 2016. и о кључним параметрима буџета за 2017. годину, који ће се привести
крају у октобру, током посете ради ревизије.
"Ови разговори су уследили након успешних фискалних резултата у последње две године.
Постигнута је сагласност да смањење јавног дуга треба да остане приоритет и да се настави са
постепеним фискалним прилагодавањем", навео је Руф.
У том смислу, размотриће се, како је рекао, потенцијалне употребе простора који се отвара
захваљујући фискалним резултатима, који су бољи од очекиваних, поред осталог и за умерена
и таргетирана повећања плата у јавном сектору и пензија, додатне инвестиције у кључним
приоритетним областима, или за друге ставке потрошње којима се унапређује раст.
Мисија је, такође, разговарала о напретку оствареном у реформи система плата у јавном
сектору и статусу оптимизације јавног сектора.
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Комплетна мисија по шестој ревизији станд-бy аранжмана (СБА) из предострожности који је
Србија склопила са ММФ-ом планирана је за другу половину октобра.

ФОТО: Возила српских ватрогасаца се користе и у распалом стању
Аутор: 021.рс

Синдикат српске полиције објавио је на званичној фејсбук страници фотографије ватрогасног
возила у употреби у Србији.
У синдикату нису прецизирали у ком граду се возило у оваквом стању користи.
"Приказ катастрофалног стања службеног возила у једној Ватрогасно-спасилачкој
јединици у Србији. Возило је старо неколико деценија, наравно, и даље у свакодневној
употреби. Део пода је израђен од 'бродског пода', мада није реч о пловилу. Да ли смо заиста
толико сиромашна држава да ово дозволимо у другој деценији 21. века? Или је просто реч о
немарности и незаинтересованости надлежних руководилаца? А брука је наша,
заједничка!", објавио је синдикат, уз фотографије возила.

Пензионерима веће пензије или 7.000 РСД
Извор: Дневник

Београд -- Преко 1,7 милиона пензионера, чија је тренутна просечна пензија 23.462 динара,
ишчекује “финалну” одлуку о повећању пензија крајем ове или почетком 2017.
За сада је само сигурно да ниједан државни орган или министар није изашао у јавност са било
каквом рачуницом, осим са најавом да ће због добрих економских резултата пензије наредне
године, сложио се са тим ММФ или не, бити нешто веће
За сада у игри су две могућности: повећање пензија од јануара наредне године за неколико
процената или једнократна помоћ пред Нову годину у износу од 5.000 до седам хиљада динара.
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Ни једно ни друго није оно што пензионери желе и очекују, али јесте више него што им је
обећавано и што су мислили да ће им се ове године дати.
Рачуница између најављеног повећања од неколико процента и једнократне помоћи је
отприлике иста, али разлика је у томе што се једно добија ођедном, а друго се добија 12 месеци.
Јер, ако је тачно да би држава, којој је то лакши и безболнији начин, одлучила да свим
пензионерима додели једнократну новчану помоћ између 5.000 и 7.000 динара, пензионери би
заправо добили повећање које, када се подели на 12 месеци, значи да месечно добијају између
410 и 580 динара.
С друге стране, уколико су тачне прогнозе да би повећање пензија могло бити једнако расту
БДП односно између 2,5 и три одсто, онда то значи да би пензионери добили повећање од 585
до 702 динара месечно. Додуше, ова друга варијанта када је просечна пензија већа за три одсто
мало је већа него оно што би пензионери добили када би им држава дала једнократну помоћ од
7.000 динара.
Док се праве рачунице шта је бољи и чему би се пензионери више обрадовали, не сме се
сметнути са ума да је све још увек у домену најава и могућности. Наиме, ниједан државни орган
или министар није изашао у јавност са било каквом рачуницом осим са најавом да ће због
добрих економских резултата пензије наредне године, сложио се са тим ММФ или не, бити
нешто веће.
Колико је то “нешто веће” не зна се. Но, економисти су спремни да калкулишу, али су сагласни
да повећање не може бити веће од привредног раста односно од три одсто. Тако економиста
Иван Николић претпоставља да ће повећање пензија бити веће од прошлог пута, када су
пензионери добили 1,25 одсто, али тврди да то повећање неће ићи изнад привредног раста који
процењује на три одсто.
Слично мисли и економиста Милојко Арсић, који каже да проценте повећања траба тражити
између раста БДП-а од три одсто, уз годишњу инфлацију од један одсто, што у збиру значи да
није реално очекивати повећање веће од четири одсто. По његовом мишљењу, да би дошло до
већег повећања пензија, привредни раст мора више година бити око пет одсто или више, јер би
само то створило могућност да просечна пензија достигне 300 евра.
Фискални савет Србије, а слично размишљају и представници ММФ, сматрају да пензије
наредне године не смеју да се повећавају уз подсећање да се оне и даље у великом проценту
финансирају из државне касе и да такво стање није одрживо. Рачунице Фискалног савета
показују да су највеће уштеде у добростојећем државном буyету ипак остварене због умањења
плата у јавном сектору и пензија и да би свако њихово повећање или покушај да се врате у
“првобитно“ стање значило поништавање мукотрпне финансијске битке.
За разлику и од једних и од других, пензионери траже само оно што им Закон о ПИО, чији је
један део привремено зарад финансијске консолидације обустављен, обезбеђује, а то је да раст
пензија прати раст трошкова живота. Како управо то што по закону траже изостаје већ четири
године, јер од 2012. се пензије не усклађују са инфлацијом, они би желели да им нико не даје
“милостињу” већ да се лепо израчуна колико им за те четири године припада и да само то
добију. А то је много више и од могућих два и по и три одсто и од једнокране помоћи између
5.000 и 7.000 динара.
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