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(БИРН)

  

Откривање тајне министарског сефа

  

БИРН Србија објављује нацрт уговора између Владе Србије и „Etihad airways“ и открива
да је држава Србија за 51% власништва у новоформираној „
Air Serbia
“ платила вишеструко у односу на партнера из УАЕ

  

БИРН-ово истраживање показује да се Србија обавезала да плати вишеструко већи
износ од онога који уплаћује партнерска фирма да би остала формално већински
власник у новоформираном предузећу за авио саобраћај „Air Serbia“.

  

  

Само у 2013. години, према подацима из уговора, Србија је била у обавези  да плати
преко 90 милиона долара док је партнер из Уједињених Арапских Емирата за 49%
власничког удела уплатио 40 милона долара у виду зајма. Поред овога држави је остало
да плати сва дуговања која су била процењена на преко 230 милиона долара, стоји у
уговорима које БИРН објављује.

  

Влада Србије је своје обавезе платила механизмима државне помоћи, показује
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БИРН-ово истраживање. Међутим,  поступак доделе државне помоћи обавијен је тајном
јер је из Решења о додели државне помоћи изостављен низ података који се тичу
износа додељене помоћи.

  

Комисија за контролу државне помоћи, која је надлежна у овом случају, позвала се на
Закон о заштити пословне тајне и члан 22. Закона о контроли државне помоћи. Од када
је основана 2010. године ова Комисија по први пут није објавила податке о износу
државне помоћи иако се ради о јавним средствима.

  

Такође, у Решењу о додели државне помоћи које је објављено у пролеће 2014. године,
неколико месеци пошто је поступак доделе тог новца спроведен, наведен је Кабинет
првог потпредседника владе као давалац државне помоћи што је такође у супротности
са Законом о контроли државне помоћи који прописује у члану 2. да давалац државне
помоћи може да буде само правно лице што Кабинет потпредседника односно
председника Владе није.

  

  

С друге стране, годину дана трају најаве из кабинета председника Владе Републике
Србије Александра Вучића да ће бити објављени сви уговори које је држава Србија као
власник „Jat Airways“ потписала са државном компанијом из УАЕ „Etihad airways“.

  

Вучић, први потпредседник Владе у време потписивања уговора 01. Августа 2013.
године дао је као једно од предизборних обећања, у кампањи у зиму 2014. године, да ће
објавити тајни уговор, али се то до тренутка објављивања овог текста није догодило.
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Данас, као премијер Србије, одбија да каже када ће то напокон да уради, али је рекао у
интервјуу београдском недељнику НИН да ће питати свог пријатеља Шеика Мухамеда 
Ал Заједа да уговор обелодани. Шеик се појављује као „гарант“ међудржавног споразума
између Републике Србије и УАЕ под чијим је окриљем и потписан уговор о стратешком
партнерству некадашњег „Jat Airways“-а и „Etihad airways“-а.

  

БИРН Србија ексклузивно по први пут објављује нацрте свих пет уговора које су
потписани у августу прошле године да би показао и српској јавности на шта се српска
страна обавезала и шта се очекује као корист за српску страну од овог посла са
компанијом из УАЕ.

  

БИРН је покушао у више наврата да добије одговоре у вези са ставкама из уговора, али
ни у Влади Србије нити у новој управи „Air Serbia“ није било спремности  за разговор. Из
„ Air Serbia“ БИРН је добио одговор да се
за све недоумице обратимо Влади Србије.

  

У жељи да оправда поступке Владе Србије око уговора са Етихадом, премијер Вучић је
као аргумент износио податак да је Влада Аустрије платила компанији „Луфтханза“ 500
милиона евра да би преузела „Аустриан аирлинес“, али никада није саопштио колико је
тачно Србија платила да би договорила аранжман са Етихадом.

  

Обавезе државе и „Етихада“

  

БИРН је раније ове године дошао у посед нацрта свих пет уговора који су потписани на
свечаности у августу 2013. године. Документацију чине: Трансакциони уговор, Уговор о
услугама подршке, Уговор о улагању, Уговор о консултантским услугама и Уговор између
акционара.

  

Према овим трансакционим документима (што је збирни назив ових документа према
Одлуци о дозвољеној концентрацији Комисије за заштиту конкуренције)  било је
предвиђено да се детаљи читавог посла не објављују до дана завршетка посла – цлосинг
дате.  Под овим се подразумевало увођење „Етихада“ у власништво „Jat Airways“ односно
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„ Air
Serbia “.

  

Члан уговора који говори о поверљивости података  послужио је Влади Србије да би
оправдала необјављивање овог уговора. На то су се у више наврата позивали тадашњи
потпредседник Владе Вучић и тадашњи шеф Кабинета Вучића Синиша Мали.

  

Према уговору било је предвиђено да се комплетан посао увођења у власништво
стратешког партнера оконча до краја 2013. године. Међутим, поступак се одужио до
марта 2014. године, што сазнајемо из докумантације објављене на страницама Агенције
за привредне регистре.

  

У дебати која траје годину дана око тога шта је то заправо урађено са некадашњим
Јатом, постављено је питање дугова ове компаније као и вредности њене имовине.

  

„Јат Аирwаyс“ је дуго година важио за великог губиташа који је оптерећивао јавне
финансије Републике Србије, али никада до краја и на транспарентан начин ни једна
претходна Влада и управе које су Владе именовале нису саопштиле тачне податке.

  

Из докумената које овде објављујемо, откривамо да је дуг компаније у првој половини
2013. године износио око 233,7 милиона долара, на основу процена вредности капитала
за потребе склапања овог посла.

  

С друге стране, ново руководство „Air Serbia“ на представљању годишњег финансијског
извештаја за 2013. годину у мају 2014. саопштило је да је дуг компаније, која се до
септембра прошле године звала „ Jat Airways
“, око 73 милиона евра, или око 100 милиона долара. Није било могуће проверити у новој
управи како је дошло до оволике разлике, као што није било могуће проверити како је
процењена укупна вредност „
Jat Airways
“, непокретне имовине и слотова.
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  Где се и на који начин изгубило преко 130 милиона долара дуга компаније нијеобјашњено и не види се у документима која су објављена после склапања уговора са„Етихадом“, а тичу се висине уписаног капитала привредног друштва компаније „JatAirways “, као и измена висине уписаног капитала у тренутку када се у власништво уводи „Етихад“конвертовањем зајма од 40 милиона долара у акције компаније.  Поред овог износа, документа која објављујемо нам показују да је обавеза ВладеРепублике Србије у 2013. години била да обезбеди 16 милиона долара за отпремниневишка  запослених, да покрије 13 милиона долара дуга „Јата“ према привредном друштвуАеродром „Никола Тесла“, да обезбеди 0,5 милиона долара за отпремнине у комапанији„Јат Кетеринг“ (која је овим уговором опет враћена под окриље „Jat Airways“ односно „AirSerbia“), да обезбеди 23,5 милиона долара за потребе реструктурирања и још 40,2 милиона запотребе премошћавања губитака, што у збиру износи 93,2 милиона долара обавезадржаве у 2013. години.  Коментар нисмо могли да добијемо ни у кабинету премијера, ни од ранијег шефа његовогкабинета Синише Малог који је водио посао довођења стратешког партнера за „ЈатАирwаyс“, као ни у управи „Air Serbia“.  Из документа који се зове Стратешки план 2014-2016, на колико је и орочено учешће „Етихада“ у покушају оживљавања српског авио превозника, сазнајемо да Влада Србијемора да обезбеди најмање 326 милиона долара у почетној фази, вероватно у три године,да би покрила трошкове, а да поред тога инвестира додатни новац у оно што би требалода буде здраво предузеће.  Поред овога, Влада се обавезала да флоти Аир Сербиа уступи један од два терминалана ексклузивно коришћење, да један хангар „Јат Технике“ припадне „Аир Сербиа“, даобезбеди повлашћену цену керозина код НИС-а тако што ће се у потпуности одрећиакцизе чиме се цена смањује за пола и да све могуће потенцијалне повериоце намири избуџета Републике Србије.  Партнер из УАЕ обавезао се да уплати 40 милиона долара у 2013. години и да у периоду2014-2016. године уложи до 60 милиона долара, да донесе знање управљањакомпанијом и да искористи своје једанаестогодишње искуство из авио саобраћа уунапређење положаја „Аир Сербиа“ на глобалном нивоу.  Када је реч о управљању, иако формално Влада има већину у Управном одбору, одлукудоноси менаџмент „Етихада“, односно, менаџемент „Аир Сербиа“ који је „Етихад“изабрао. Такође, зараде водећих људи копманије исплаћује „Етихад“ према својимстандардима и доцније те трошкове фактурише српском авио превознику.  Радни језик управе компаније је енглески.  Јавни новац као тајна  Уговор са Етихадом постао је током ових годину дана мистерија јер је ранији министарпривреде у Влади Србије Саша Радуловић говорио да је уговор у сефу кабинетаминистра, али да он о њему не може да говори јер га обавезује Закон о пословној тајни.Доскорашњи министар привреде Душан Вујовић изјавио је да он никада није видеоуговор са Етихадом и да та документа нису била у сефу када је он преузео вођење тогресора.  Премијер Вучић говорио је у више наврата да је поносан тим уговором и тиме да је „AirSerbia“ већ сада компанија за узор и да ће својом привредном активношћу донети 1,5 одстоцелокупног БДП Републике Србије који је око 50 милијарди долара. Такође, Вучићистиче квалитет услуге ребрендиране компаније за авио саобраћај, повећање свихпословних перформанси, али одбија да говори о самим детаљима уговора.  Оно што је Влада саопштила јесте да је уговор настао под окриљем Међудржавногспоразума између Републике Србије и УАЕ који је према српском уставу изнад локалнихзакона и сличан поступак био је примењен у случају приватизације Нафтне индустријеСрбије и уговора са руском компанијом „Газпром“.  Да бисмо потврдили налазе из трансакционих документа чекали смо да Комисија законтролу државне помоћи објави Решење о прихватању или одбијању државне помоћиза „Аир Сербиа“. Ова Комисија је у децембру 2013. године наложила кабинету првогпотпредседника владе да достави пуну пријаву додељене државне помоћи привредномдруштву „Jat Airways“.  

  Решење је објављено на сајту министарства финансија у пролеће 2014. године, адатирано је на 21. фебруар 2014. године.  Оно што је одмах било видљиво је да је тајдокумент објављен само делимично, јер је на њега стављена ознака „јавна верзија“ .БИРН је прегледао сва до сада објављена докумета Комисије и утврдио да је у овомслучају начињен преседан стављањем ознаке о тајности података. Да је то тачнопотврдила нам је и председница Комисије Инга Шупут Ђурић.  Комисија је одобрила додељену државну помоћ анализирајући документа која једоставио кабинет првог потпредседника владе (у међувремену кабинет премијера): Плансанације и реструктурирања друштва Аир Сербиа и све анексе овог плана, ИзвештајДирекције за финансијске послове компаније Аир Сербиа о најзначајнијим обавезамакомпаније на дан 31. октобар 2013. године, Преглед доспелих, а неизмирених обавезакомпаније Аир Сербиа на дан 31. октобра 2013. године, са поделом на обавезе насталепре 31. децембра 2009. године и на обавезе настале после 1. јануара 2010. године,Процену вредности некретнина Аир Сербиа предложених за продају и Доказ ооствареним уштедама при набавци нових ваздухоплова.  БИРН је покушао, позивајући се на Закон о слободном приступу информацијама одјавног значаја, да добије и ова документа, али су се у Комисији позвали на обавезупроистеклу из Закона о пословној тајни јер је то захтевао Подносилац пријаве, односнокабинет Александра Вучића.  Такође, у Комисији нису желели да коментаришу чињеницу да су се се у заглављуРешења позвали на Закон о контроли државне помоћи, члан 22., који не говори дапостоји могућност необјављивања података о додељеној државној помоћи већдефинише обавезе запослених у Комисији у тренутку када напусте ову институцију.  Поред тога, питали смо представницу Комисије да ли је кабинет првог потпредседникамогао да буде „давалац државне помоћи“ јер по Закону о контроли државне помоћистоји да то могу да буду само „правна лица која управљају или располажу јавнимсредствима“.  

  Кабинет потпредседника Владе или премијера није правно лице у том смислу и његовимбуџетом нису предвиђена средства која би могла да буду намењена за потребе доделедржавне помоћи, што се лако проверава увидом у буџет Републике Србије за 2013.годину.  У телефонском разговору за БИРН представница Комисије је потврдила да формалнокабинет не може да буде давалац државне помоћи, али да одговорност није на њој и нањеним колегама јер су они на неправилности упозоравали, за шта постоји документацијакоју такође није у могућности да да БИРН-у на увид.  ЕУ и САД  Од тренутка када је обелодањено да ће посрнули српски авио превозник добити запартнера државну компанију из УАЕ која је у последњој деценији у великој експанзији,појавила се дилема да ли ће овакав пословни споразум моћи да се уклопи у међународнелетачке стандарде.  Да би избегла губљење дозвола за летење које има са различитим европскимдестинацијама нова управа "Јата" је управљачком тиму доделила српске пасоше похитном поступку, али је остала дилема о начину коришћења државне помоћи.  Нејасноће око овог питања онемогућиле су намеру новог менаџмента да већ ове годинеполети преко Атлантског океана на линијама за САД, јер то нису дозволиле "летачкевласти" Сједињених држава. Ипак, током пролећа је премијер Вучић саопштино да биАир Сербиа могла да полети за САД већ крајем 2015. године.  Поред летачких власти САД за функционисање „Air Serbia“ интересовала се и Европскакомисија којој је држава Србија дужна да достави пуну информацију о коришћењуинструмената државне помоћи према Споразуму о стабилизацији и придруживању.  До завршетка писања овог текста нисмо добили потврду из канцеларије ЕУ у Београдуда су добили податке о томе колики је износ државне помоћи у случају „Air Serbia“.Такође, добили смо потврду из Канцеларије за европске интеграције Владе Србије даони нису добили те податке као институција која прикупља податке које доцније упућујеЕвропској комисији у Брисел.  (Слободан Георгиев-Јавно.рс)
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