Република Србија
ФИСКАЛНИ САВЕТ
8. септембар 2016. године

Одговор на тврдње ЕПС-а да су анализе Фискалног савета паушалне и погрешне

Јавно предузеће Електропривреда Србије (ЕПС) у саопштењу од 7. септембра
2016. године износи став да Фискални савет у извештају „Анализа текућих фискалних
кретања и очекивано извршење буџета у 2016. години“ од 5. септембра 2016. године
даје паушалне оцене о кретању зарада у том предузећу, као и да су закључци до којих је
Фискални савет дошао у анализи пословања ЕПС-а погрешни.
Фискални савет чврсто стоји иза свих својих ставова и закључака из последњег
извештаја. Они нису производ паушалних оцена већ анализе званичних финансијских
извештаја ЕПС-а за 2015. и за претходне године. Сви закључци до којих смо дошли
образложени су детаљно у извештају који је јавно доступан на сајту Фискалног савета.
Такође, у извештају Фискалног савета може се јасно видети и то да је у анализи
кретања просечних зарада у јавним предузећима узета у обзир и промена броја
запослених, што ЕПС у свом саопштењу (нетачно) издваја као пропуст Фискалног
савета.
Напомињемо и то да оцену Фискалног савета да нето примања запослених у
2015. нису умањена за 10%, непосредно потврђује и сам ЕПС у званичном извештају о
пословању („Извештај о пословању ЕПС групе за 2015. годину“, страна 59), где је
наведено да је просечна нето зарада у предузећу у 2015. износила 79.979 динара, а у
2014. години 79.657 динара. У 2013. години просечна нето зарада у предузећу износила
је 79.274 динара и то се такође може видети у извештају о пословању ЕПС-а за 2014.
годину (страна 10). У свим другим јавним предузећима чије смо финансијске извештаје
анализирали, као и у општој држави (просвета, здравство, војска полиција и др.), нето
примања запослених у 2015. била су умањена, како је и предвиђао Закон о
привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава.
Фискални савет је отворен за полемике о свим темама које су од значаја за
јавне финансије Србије. Међутим, те дискусије, као и ставови који се износе о раду
Фискалног савета, морају имати утемељење у чињеницама и тачном преношењу
анализа Фискалног савета.

