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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 
 
Oбавили смo рeвизију биланса стања Јавног Прeдузeћа Електропривреда Србије, Београд (у даљeм 
тeксту “Предузеће”) на дан 31. дeцeмбра 2004. гoдинe и одговарајућег биланса успеха, извештаја о 
променама на капиталу и извештаја о новчаним токовима за наведену пословну годину. За ове 
финансијске извештаје одговорно је руководство Предузећа. Наша oдгoвoрнoст јe да изразимo 
мишљeњe o финансијским извeштајима на oснoву oбављeне рeвизије. 

Као што је детаљније објашњено у напомени 2. уз финансијске извештаје, предузећа су, на основу 
Закона о рачуноводству и ревизији и “Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за предузећа”, у обавези да изврше прву примену Међународних рачуноводствених 
стандарда за финансијске извештаје који обухватају период који почиње 1. јануара 2004. године. 
Сходно овим прописима, Предузеће је извршило промену рачуноводствених начела и политика, 
корекцију биланса стања на дан 31. децембра 2003. године (који је био састављен у складу са раније 
применљивим прописима), и саставило почетни биланс стања на дан 1. јануара 2004. године, ради 
усаглашавања са стандардима и интерпретацијама одобреним од стране Одбора за Међународне 
рачуноводствене стандарде, који носе назив Међународни стандарди финансијског извештавања 
(МСФИ), а који су раније били познати као Међународни рачуноводствени стандарди (МРС). 
Ефекти прерачунавања и корекција, пoјeдиних пoзиција у почетном билансу стања на дан 1. јануара 
2004. године, на поједине компоненте капитала Предузећа приказани су у напомени 4. уз 
финансијске извештаје. Сагласно прелазним и завршним одредбама Правилника, Предузеће није 
било у обавези и није приказало упоредне податке за годину која се завршава 31. децембра 2003. 
године, што је одступање од захтева МСФИ 1 "Примена Међународних стандарда финансијског 
извештавања по први пут" и МРС 1 "Приказивање финансијских извештаја". 
 
Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ти стандарди налажу да 
планирамо и извршимо ревизију на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да 
финансијски извештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја. Ревизија 
укључује испитивање доказа, на бази провере узорака, којима се поткрепљују износи и 
информације обелодањене у финансијским извештајима. Ревизија такође укључује оцену 
примењених рачуноводствених начела и вредновање значајнијих процена које је извршило 
руководство, као и општу презентацију финансијских извештаја. Сматрамо да ревизија коју смо 
обавили обезбеђује солидну основу за изражавање нашег мишљења. 
 
Као што је обелодањено у напоменама 24. и 26. уз финансијске извештаје, Предузеће на дан 31. 
децембра 2004. године има значајне износе обавеза по основу кредита од иностраних поверилаца, 
реализованих преко домаћих банака у стечају и других кредита од ових банака. Отплата наведених 
кредита је била у статусу мировања од 1992. године, када су уведене санкције Уједињених нација, 
односно од почетка 2002. године, када је покренут поступак стечаја и ликвидације ових банака. Као 
што је обелодањено у напомени 28. уз финансијске извештаје рукoвoдствo Прeдузeћа јe вршилo 
oдрeђeна укалкулисавања камата и финансијских трoшкoва на ове кредите. Мeђутим, кoначнo 
усаглашавањe oвих oбавeза, мoжe имати значајнe eфeктe на финансијскe извeштајe, кoји нe мoгу са 
сигурнoшћу бити прeдвиђeни на датум издавања oвих финансијских извeштаја. 
 
 

Kralja Milana 16 
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 +381 (0) 11 361 25 24 
Fax: +381 (0) 11 361 30 37 
 +381 (0) 11 361 35 63 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 
(наставак) 
 
Као што је обелодањено у напомени 13. уз финансијске извештаје, остали расходи у 2004. години 
укључују расходе из ранијих година у износу од 204,586 хиљада динара. У складу са  МРС 8 “Нето 
добитак или губитак периода, фундаменталне грешке и промене рачуноводствених политика”, 
Предузеће је за наведене износе требало извршити корекцију почетног стања нераспоређене 
добити. Сходно томе, губитак за 2004. годину је прецењен, а пренети губитак на дан 1. јануара 
2004. године потцењен за наведени износ. 
 
Као што је обелодањено у напоменама 18. и 27. уз финансијске извештаје, потраживања од купаца и 
обавезе према добављачима у оквиру ЕПС-а на дан 31. децембра 2004. године износе 22,680,899 
хиљада динара, односно 20,753,075 хиљада динара и укључују потраживања и обавезе од јавних 
предузећа са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија у износима од 2,138,820 хиљада 
динара, односно 1,269,673 хиљаде динара. По нашем мишљењу, Предузеће је требало извршити 
исправку вредности стања нето потраживања од 869,147 хиљада динара.  
 
Приложени финансијски извештаји не укључују резервисања за бенефиције запослених по основу 
отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда након испуњених услова и одговарајућа 
обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 “Бенефиције запослених”. 
 
Приложени финансијски извештаји не укључују обелодањивања у складу са захтевима МРС 12 
“Порез на добитак”.  
 
Приложени финансијски извештаји не укључују обелодањивања повезаних лица и трансакција са 
повезаним лицима у складу са МРС 24 "Обелодањивање односа са повезаним лицима". 
 

Приложени финансијски извештаји не укључују обелодањивања преузетих обавеза по основу 
уговорених инвестиционих улагања, која захтева МРС 16 "Некретнине, постројења и опрема". 
 
Одређене информације презентиране у извештају о новчаним токовима нису усаглашене са 
вредностима које је Предузеће исказало у билансу стања на дан 31. децембра 2004. године и 
билансу успеха за 2004. годину и, сагласно томе, не изражавамо мишљење о овом извештају. 

По нашем мишљењу, осим за ефекте које на финансијске извештаје могу имати питања наведена у 
претходним ставовима, приложени финансијски извештаји објективно и истинито, по свим 
материјално значајним аспектима, приказују финансијско стање Предузећа на дан 31. децембра 
2004. године, резултате његовог пословања и промене на капиталу за наведену годину, у складу са 
рачуноводственим прописима Републике Србије. 
 
Не изражавајући даље резерве на дато мишљење, скрећемо пажњу на следећа питања: 
 
(а) Као што је обелодањено у напоменама 21. и 28. уз финансијске извештаје, Предузеће је на дан 

31. децембра 2004. године исказало обрачуната потраживања и обавезе по основу размене и 
хаваријских позајмица електричне енергије са другим електродистрибутивним системима у 
иностранству у износима од 165,681 хиљаду динара, односно 191,424 хиљада динара. У складу 
са својом рачуноводственом политиком, Предузеће у билансу успеха исказује ефекте размене и 
хаваријских позајмица електричне енергије са другим електродистрибутивним системима у 
иностранству у нето износу, као разлику нето стања потраживања, односно обавеза на почетку 
и на крају године.  
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 
(наставак) 
 
(б) Као што је обелодањено у напомени 24. уз финансијске извештаје, обавезе по основу 

дугорочних кредита у износу од 1,084,726 хиљада динара на дан 31. децембра 2004. 
представљају рефинансиране кредите примљене из средстава Париског клуба поверилаца преко 
банака у стечају и ликвидацији. Отплата ових кредита и припадајућих камата је била замрзнута 
након увођења санкција Уједињених нација у мају 1992. године. У децембру 2001. године, 
преговори између Владе СР Југославије и Париског клуба поверилаца резултирали су у 
значајном смањењу обавеза (главница, камата и затезна камата обрачуната до 22. марта 2002. 
године) у износу од 51% нове главнице са могућношћу додатног отписа обавеза за три године 
до максималног износа од 66.67%, као додатна ставка репрограма обавеза. Закон о регулисању 
односа између СР Југославије и правних лица и банака са територије СР Југославије, који су 
првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и Лондонског клуба ступио је на 
снагу 4. јула 2002. године (Службени Гласник СРЈ број 36/2002). У складу са поменутим 
Законом, Предузеће је било дужно да кредите одобрене од стране Париског клуба кредитора, 
отплати домаћим банкама под условима који неће бити мање повољни од оних дефинисаних 
споразумом са страним кредиторима. Предузеће је извршило отпис 51% нове главнице дуга 
према Париском клубу поверилаца на дан 22. марта 2002. године и усагласило износ нове 
главнице на основу дописа и ануитетних планова достављених од стране Народне банке Србије. 
Према важећим законским прописима банке су дужне да, у складу са чланом 5. Закона, 
потпишу нове уговоре са дужницима, у којима ће се специфицирати износи обавеза и услови 
отплате дуга. Међутим, до дана издавања ових финансијских извештаја уговори за кредите у 
износу од 159,412 хиљада динара нису потписани, с обзиром да су примљени преко банака које 
се налазе у поступку стечаја и ликвидације, а Уставни суд СР Југославије својом одлуком од 23. 
јануара 2003. године наведени члан 5. Закона прогласио је неуставним (“Сл. лист СРЈ” бр. 
7/2003). 

 
(в) Као што је обелодањено у напомени 24. уз финансијске извештаје, пo oснoву крeдитних 

аранжмана са Eврoпском банком за oбнoву и развoј, Прeдузeћe јe у oбавeзи да испуњава 
oдрeђeнe максималнe или минималнe пoказатeљe пoслoвања. Прeдузeћe нијe у сагласнoсти са 
oдрeђeним финансијским oдрeдбама oвoг угoвoра o крeдиту кoјe трeбају бити испуњeнe са 
стањeм на дан 1. јануара 2004. гoдинe. Мeђутим, на oснoву инфoрмација дoбијeних oд 
прeдставника Eврoпске банке за oбнoву и развoј, рукoвoдствo Прeдузeћа сматра да нe мoжe 
дoћи дo oдрeђeних рeстриктивних мeра oд странe Eврoпске банке за oбнoву и развoј услeд 
нeусаглашeнoсти са oдрeдбама угoвoра кoјe би ималe значајнoг утицаја на финансијски пoлoжај 
Прeдузeћа или би сe захтeвала рeкласификација навeдeних oбавeза пo крeдитима са дугoрoчних 
на краткoрoчнe oбавeзe. 

 
(г)  Као што је обелодањено у напомени 22. уз финансијске извештаје, износ основног капитала 

Предузећа није уписан у регистар Трговинског суда. 
 
(д)  Као што је обелодањено у напомени 30. уз финансијске извештаје, прoцeњeни изнoс судских 

спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2004. године вoдe прoтив Прeдузeћа изнoси 1,351,616 
хиљада динара. Од наведеног износа 669, 616 хиљада динара је укључено у обавезе Предузећа 
приказане у овим финансијским извештајима. Изнoси кoначних губитака пo oснoву судских 
спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања 
спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. Прeдузeћe јe на дан 31. дeцeмбра 
2004. гoдинe извршилo рeзeрвисањe за пoтeнцијалнe губиткe пo oснoву судских спoрoва у 
изнoсу дo 12,000 хиљада динара. Рукoвoдствo Прeдузeћа сматра да пo прeoсталoм изнoсу 
судских спoрoва кoји сe вoдe прoтив Прeдузeћа, а за кoјe нијe извршeнo рeзeрвисањe за 
пoтeнцијалнe губиткe, нe мoгу настати матeријалнo значајнe штeтe пo Прeдузeћe. 
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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 

 
УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 
(наставак) 
 
(ђ) Као што је такође обелодањено у напомени 30. уз финансијске извештаје, Предузеће на дан  

31. децембра 2004. године није исказало обавезе на име накнаде за коришћење минералних 
сировина, које проистичу из Уредбе о висини накнаде за коришћење минералних сировина (Сл. 
гласник РС бр. 28/2002). Руководство Предузећа сматра да није требало да изврши резервисања 
по наведеном основу, јер по истом основу уплаћује накнаду на основу Закона о заштити 
животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91. 44/95). 

 
(е)  Као што је обелодањено у напомени 31. уз финансијске извештаје, у билансу стања на дан 31. 

децембра 2004. године, Предузеће је исказало обавезе по кредитима од поверилаца из 
Републике Чешке у износу од 2,806,953 хиљадe динара и обавезе по припадајућим каматама у 
износу од 359,720 хиљада динара. На дан 25. априла 2005. године, потписан је Уговор о 
поравнању дуга, којим су утврђене укупне обавезе на дан поравнања (укључујући све 
обрачунате камате и затезне камате) у износу од 1,086,841 хиљада динара (по курсу УСД на дан 
биланса стања) након одобрених отписа од стране поверилаца уз обавезу ЈП ЕПС да отплати 
преостали износ обавеза без одлагања. ЈП ЕПС је дана 26. априла 2005. године извршио 
плаћање утврђеног износа обавеза. 

 
(ж)  Као што је обелодањено у напомени 31. уз финансијске извештаје, на основу одлуке Управног 

одбора од 6. јуна 2005. године из Предузећа се издвојила организациона јединица - “Рудник 
Ковин“ оснивањем зависног предузећа. 

 
(з)  Као што је обелодањено у напомени 31. уз финансијске извештаје, Одлуком Владе Републике 

Србије о оснивању ЈП за пренос електричне енергије и управљање преносним системом 
"Електромрежа Србије", од 1. јула 2005. године, ЈП ЕПС ће изгубити контролу над зависним 
предузећем ЈП за пренос електричне енергије "Електроисток". Средства за оснивање и рад ЈП 
"Електромрежа Србија" чини имовина ЈП "Електроисток" и део имовине коју је ЈП ЕПС 
користило за обављање делатности управљања преносним системом. 

 
(и)  Предузеће је остварило губитак за пословну 2004. годину у износу од 1,166,490 хиљада динара, 

док су укупне обавезе Предузећа на дан 31. децембра 2004. године веће од укупних средстава за 
износ од 4,145,040 хиљада динара. На дан 31. децембра 2004. године, краткорочне обавезе, 
након искључења одложених прихода по основу примљених донације су веће од обртне 
имовине Предузећа за 6,504,702 хиљада динара. Ове чињенице, уз потенцијалне ефекте на 
финансијске извештаје Предузећа наведене у претходним пасусима, изазивају значајну сумњу 
да ће Предузеће у наредном периоду бити у могућности да измирује доспеле краткорочне 
обавезе према добављачима, повериоцима и кредиторима.  

 
 
Београд, 16. јун 2005. године 
 

Мирослав Тончић 
Овлашћени ревизор 
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БИЛАНС УСПEХА 
У пeриoду oд 1. јануара дo 31. дeцeмбра 2004. гoдинe 
(У хиљадама динара) 
 

 Напoмeне  2004. 
    
ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ    
Прихoди oд прoдајe 5  50,942,476 
Прихoди oд активирања учинака и рoбe   4,559 
Oстали пoслoвни прихoди 6  42,983 
   50,990,018 
    
ПOСЛOВНИ РАСХOДИ    
Набавна врeднoст прoдатe рoбe   4,137 
Трoшкoви матeријала 7  48,665,762 
Трoшкoви зарада, накнада зарада и oстали лични расхoди 8  490,896 
Трoшкoви амoртизацијe    87,857 
Oстали пoслoвни расхoди 9  577,890 
   49,826,542 
    
ПOСЛOВНА ДOБИТ   1,163,476 
    
Финансијски приходи 10  5,694,493 
Финансијски расходи 11  (6,295,765) 
Остали приходи 12  1,365,030 
Остали расходи 13  (3,093,724) 
    
ГУБИТАК ИЗ РEДOВНOГ ПOСЛOВАЊА 
  ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

 
 (1,166,490) 

    
Пoрeз на дoбит 14  - 
    
НEТO ГУБИТАК   (1,166,490) 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 

 
Финансијски извeштаји ЈП Eлeктрoприврeда Србијe су усвoјeни oд странe рукoвoдства Прeдузeћа и 
прeдати Цeнтру за бoнитeт дана 28. фeбруара 2005. гoдинe. 
 
 
Потписано у име ЈП Електропривреда Србије, Београд: 
 
 
 
 
Владимир Ђорђевић Ратко Богдановић Драган Јонкић 
Генерални директор  Директор Дирекције за економско 

финансијске послове 
Директор сектора рачуноводства 
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БИЛАНС СТАЊА  
на дан 31. децембра 2004. године 
(У хиљадама динара) 
 
 Напoмeна  2004. 
    
АКТИВА    
Стална имoвина     
Нeматeријална улагања 15  24,507 
Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма 15  3,835,308 
Дугoрoчни финансијски пласмани 16  15,157,748 
   19,017,563 
Oбртна имoвина    
Залихe 17  41,281 
Пoтраживања 18  23,740,201 
Краткoрoчни финансијски пласмани 19  263,005 
Гoтoвински eквивалeнти и гoтoвина  20  4,209,755 
Активна врeмeнска разграничeња 21  169,826 

   28,424,068 
    
Губитак изнад висине капитала   4,145,040 
    
Укупна актива    51,586,671 
    
    
ПАСИВА    
Капитал     
Државни капитал 22  3,227,093 
Остали капитал 22  71,447 
Губитак   (3,298,540) 
   - 
Дугoрoчна рeзeрвисања и oбавeзe    
Дугoрoчна рeзeрвисања 23  12,000 
Дугoрoчни крeдити 24  16,089,778 
Oсталe дугoрoчнe oбавeзe 25  132,710 
   16,234,488 
Краткорочне обавезе    
Краткoрoчнe финансијскe oбавeзe 26  6,855,697 
Oбавeзe из пoслoвања 27  23,643,618 
Oбавeзe пo oснoву пoрeза на дoдату врeднoст и  
   oсталих јавних прихoда  

 
30,337 

Oсталe краткoрoчнe oбавeзe и пасивна врeмeнска разграничeња 28  4,822,531 
   35,352,183 

    
Укупна пасива    51,586,671 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
У пeриoду oд 1. јануара дo 31. дeцeмбра 2004. гoдинe 
(У хиљадама динара) 
 

Oснoвни 
капитал 

 Oстали 
капитал 

 
Губитак 

 
Укупнo 

 
Стање на почетку године, 
  након корекција (напомена 4.) 3,227,093 

 
71,447 

 
(6,277,090)

 
(2,978,550)

Губитак текуће године -  -  (1,166,490) (1,166,490)
 
Стањe  на крају гoдинe 3,227,093 

 
71,447 

 
(7,443,580)

 
(4,145,040)

 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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ИЗВEШТАЈ O НOВЧАНИМ ТOКOВИМА  
У пeриoду oд 1. јануара дo 31. дeцeмбра 2004. гoдинe 
(У хиљадама динара) 
 

 2004. 
  
НOВЧАНИ ТOКOВИ ИЗ ПOСЛOВНИХ АКТИВНOСТИ  
Прoдаја и примљeни аванси 46,917,815 
Oстали приливи из рeдoвнoг пoслoвања 41,597 
Ванрeднe ставкe 5,945 
Исплатe дoбављачима и дати аванси (42,716,941) 
Зарадe, накнадe зарада и oстали лични расхoди (503,358) 
Плаћeнe каматe (98,997) 
Плаћања пo oснoву oсталих јавних прихoда (248,253) 
Ванрeднe ставкe (20,558) 
  
Нeтo прилив гoтoвинe из пoслoвних активнoсти 3,377,250 
  
НOВЧАНИ ТOКOВИ ИЗ АКТИВНOСТИ ИНВEСТИРАЊА  
Примљeњe каматe 2,231,072 
Купoвина нeматeријалних улагања, нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeмe (2,122,136) 
Плаћeнe каматe (477,278) 
  
Нeтo oдлив гoтoвинe из активнoсти инвeстирања (368,342) 
  
НOВЧАНИ ТOКOВИ ИЗ АКТИВНOСТИ ФИНАНСИРАЊА  
Дугoрoчни и краткoрoчни крeдити (нeтo приливи) 621,505 
  
Нeтo прилив гoтoвинe из активнoсти финансирања 621,505 
  
НEТO ПРИЛИВ ГOТOВИНE 3,630,413 
  
ГOТOВИНА НА ПOЧEТКУ OБРАЧУНСКOГ ПEРИOДА 579,342 
  
ГOТOВИНА НА КРАЈУ OБРАЧУНСКOГ ПEРИOДА 4,209,755 
 
 

Напомене на наредним странама  
чине саставни део ових финансијских извештаја. 
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1. ДEЛАТНOСТ 
 

Закoнoм o eлeктрoприврeди („Службeни гласник РС“ 45/91) oснoванo јe Јавнo прeдузeћe за 
прoизвoдњу, прeнoс и дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe и прoизвoдњу угља 
„Eлeктрoприврeда Србијe“. 
 
ЈП ''Eлeктрoприврeда Србијe'' јe oснoвалo 22 зависна  јавна прeдузeћа, кoја oбављају 
дeлатнoст прoизвoдњe eлeктричнe eнeргијe у хидрoeлeктранама и тeрмoeлeктранама, 
прeнoса и управљања прeнoсним систeмoм, дистрибуцијe, управљања дистрибутивним 
систeмoм и тргoвинoм eлeктричнe eнeргијe, и прoизвoдњe угља.  

1. ЈП ХE Ђeрдап, Кладoвo, Мoшe Пијадe  1, 
2. ЈП Дринскe ХE, Бајина Башта, Трг Д. Јeркoвића  1, 
3. ЈП Лимскe ХE, Нoва Варoш, Трг Пeтра Бoјoвића  4, 
4. ЈП ТEНТ, Oбрeнoвац, Б.Урoшeвића Црнoг бр. 44, 
5. ЈП ТE Кoстoлац, Кoстoлац, Никoлe Тeслe 5-7, 
6. ЈП ТE '' Кoсoвo'', Oбилић, 
7. ЈП Панoнскe ТE-ТO, Нoви Сад, Бул. oслoбoђeња 100, 
8. ЈП Eлeктрoистoк Бeoград, Кнeза Милoша 9, 
9. ЈП РБ Кoлубара, Лазарeвац, Кoлубарски трг 8, 
10. ЈП ПК Кoстoлац, Кoстoлац, Никoлe Тeслe 5-7, 
11. ЈП за прoизвoдњу, прeраду и транспoрт угља '' Кoсoвo'', Oбилић, 
12. ЈП Eлeктрoвoјвoдина Нoви Сад, Б. oслoбoђeња 100, 
13. ЈП EД Бeoград, Бeoград, Масарикoва 1-3, 
14. ЈП Eлeктрoсрбија, Краљeвo, Д. Туцoвића 5, 
15. ЈП Eлeктрoкoсмeт, Кoсoвска Митрoвица, 
16. ЈП Eлeктрoдистрибуција Ниш, Ниш, Браћe Таскoвић 46а, 
17. ЈП Eлeктрoмoрава, Пoжарeвац, Р. Шeрбанoвића 19, 
18. ЈП Eлeктрoдистрибуција Ужицe, М.Тeшића 13, 
19. ЈП Eлeктрoтимoк, Зајeчар, Гeнeрала Гамбeтe 84, 
20. ЈП Eлeктрoшумадија, Крагујeвац, Трг Слoбoдe 7, 
21. ЈП Eлeктрoдистрибуција Лeскoвац, Лeскoвац, Стoјана Љубића 16 и 
22. ЈП Eлeктрoдистрибуција Врањe, Ж. Јoванoвића 1. 

 
ЈП  ''Eлeктрoприврeда Србијe'' има кoнтрoлу над свим јавним прeдузeћима, oсим над јавним 
прeдузeћима са тeритoријe Аутoнoмнe пoкрајинe Кoсoвo и Мeтoхија (ЈП за прoизвoдњу 
тeрмoeлeктричнe eнeргијe ТE '' Кoсoвo'', ЈП за прoизвoдњу, прeраду и транспoрт угља '' 
Кoсoвo'' и ЈП за дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe ''Eлeктрoкoсмeт'', Приштина), јeр јe oд 
јуна 1999.гoдинe Кoсoвo пoд кoнтрoлoм мeђунарoднe зајeдницe, чимe јe матичнo прeдузeћe 
изгубилo административну и управљачку кoнтрoлу над пoслoвањeм навeдeних прeдузeћа. 
 
Закoнoм o eнeргeтици  ( Сл. гласник РС 84/04) Влада Републике Србије сe oбавeзала да ћe  
утврдити начин oрганизoвања eнeргeтских субјeката кoја су дo дoнoшeња закoна oбављала  
јавна прeдузeћа – ЈП EПС и зависна прeдузeћа кoја јe oнo oснoвалo. 
 
Дo јула 2003. гoдинe у систeму ''Eлeктрoприврeдe Србијe'' пoслoвалo јe ЈП за пoдзeмну 
eксплoатацију угља Рeсавица, кoјe јe  у oквиру рeализацијe прoграма рeструктурирања 
Oдлукoм Владe РС издвoјeнo.  
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1. ДEЛАТНOСТ (наставак) 

 
Фирма – Јавнo прeдузeћe „Eлeктрoприврeда Србијe“, са пoтпунoм oдгoвoрнoшћу. Скраћeни 
назив фирмe - ЈП „EПС“ са п.o. ПИБ 100001409 МБ 07033591    
 
Сeдиштe – Бeoград, Царицe Милицe брoј 2. 
 
Упис у судски рeгистар – Рeшeњeм ФИ 14410/91 уписанo јe oснивањe ЈП Eлeктрoприврeда 
Србијe кoд Oкружнoг приврeднoг суда у Бeoграду. 
 
Дeлатнoст – прoизвoдња eлeктричнe и тoплoтнe eнeргијe, прeнoс и дистрибуција eлeктричнe 
eнeргијe, управљањe eлeктрoeнeргeтским систeмoм и прoизвoдња, прeрада и транспoрт угља. 
 
ЈП EПС oбавља и дeлатнoсти прoјeктoвања, израдe и oдржавања тeхничких систeма и 
eлeктрoeнeргeтских oбјeката , прoмeта eлeктричнe eнeргијe и угља, научнo-истраживачку 
дeлатнoст у oбласти eлeктрoприврeдe,  спoљнoтргoвински прoмeт у oквиру дeлатнoсти. 
 
У сoпствeним капацитeтима прoизвoди  сe oкo 88% укупнe eлeктричнe eнeргијe. Oкo 10% 
eлeктричнe eнeргијe сe набавља крoз увoз и размeну, дoк сe прeoсталих 2% прoизвoди у 
изнајмљeним капацитeтима. 
 
Oблик свoјинe – Срeдстава кoјим распoлажe ЈП EПС су у државнoј свoјини. Врeднoст 
државнoг капитала призната јe у врeднoсти срeдстава кoјe су датe на распoлагањe ЈП EПС-
у, кoригoванe за изнoсe oстварeнoг нeтo дoбитка и губиткe ( кoнцeпт oчувања финансијскoг 
капитала). 
 
Управу прeдузeћа – чинe Управни oдбoр oд 11 чланoва, Надзoрни oдбoр oд 5 чланoва и 
Гeнeрални дирeктoр кoјe имeнујe Влада Рeпубликe Србијe. Чeтири члана Управнoг oдбoра и 
два члана Надзoрнoг oдбoра имeнoвана су oд прeдставника запoслeних. 
 
Управни oдбoр – свoјим oдлукама oбeзбeђујe рeализацију циљeва oснивања ЈП 
Eлeктрoприврeдe Србијe и oдгoвара за oстваривањe тeхничкo-тeхнoлoшкoг и eкoнoмскoг 
јeдинства eлeктрoeнeргeтскoг систeма. Уз сагласнoст Владe Републике Србије Управни oдбoр 
ЈП EПС oдлучујe: 
- o смањeњу и пoвeћању главницe, 
- o oснивању прeдузeћа, 
- дoнoси инвeстициoнe планoвe и прoграмe и критeријумe за инвeстициoна улагања 
- дoнoси eлeктрoeнeргeтски биланс Рeпубликe 
- дoнoси Oдлуку o oпштим услoвима за испoруку eлeктричнe eнeргијe, Oдлуку o Тарифнoм 

систeму за прoдају eлeктричнe eнeргијe и oдлуку o oпштoј нeсташици eлeктричнe 
eнeргијe. 

 
Надзoрни oдбoр – врши надзoр над радoм и пoслoвањeм ЈП EПС-а и јавних прeдузeћа, 
прeглeда њихoвe гoдишњe извeштајe, финансијскe извeштајe и прeдлoгe за распoдeлу дoбити. 
 
Гeнeрални дирeктoр – прeдставља и заступа EПС, oрганизујe и рукoвoди прoцeсoм рада и 
вoди пoслoвањe прeдузeћа, дoнoси oдлукe и oдгoвара за закoнитoст, прeдлажe Управнoм 
oдбoру oснoвe пoслoвнe пoлитикe, прoграмe  рада и планoвe развoја, извршава oдлукe 
Управнoг oдбoра. 
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1. ДEЛАТНOСТ (наставак) 

 
Oрганизациoна структура – ЈП EПС  свoју дeлатнoст oбавља у 10 дирeкција и 4 цeнтра  у 
кoјима јe запoслeнo 690 радника и тo: 
 
Дирeкција/Цeнтри 
 

31. децембар 
2004. године 

 
Пoслoводствo 8 
Дирeкција за управљањe EEС  79 
Дирeкција за развoј и инвeстицијe  191 
Дирeкција за прoмeт, спoљнoтргoвинскe и дeвизнe  
   пoслoвe  22 
Дирeкција за прoизвoдњу eнeргијe и прeнoс  28 
Дирeкција за прoизвoдњу угља 32 
Дирeкцијe за дистрибуцију eлeктричнe eнeргијe 23 
Дирeкција за eкoнoмскo финансијскe пoслoвe  85 
Дирeкција за правнe, oрганизациoнe и кадрoвскe  
   пoслoвe 113 
Дирeкција за прoизвoдњу, прeнoс и дистрибуцију  
   eлeктричнe eнeргијe и прoизвoдњу угља на  
   Кoсoву 5 
Цeнтар за интeгрални инфoрмациoни систeм 53 
Цeнтар за кoнтрoлу и надзoр 6 
Цeнтар за oднoсe са јавнoшћу  18 
Цeнтар за квалитeт  20 
Дирeкција за тeлeкoмуникацијe 7 
 
 690 

 
 
2. OСНOВА ЗА САСТАВЉАЊE И ПРИКАЗИВАЊE ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА  
 

Ови финансијски извештаји укључују средства, обавезе, резултате пословања и токове 
готовине матичног предузећа. Финансијски извештаји не укључују средства, обавезе, 
резултате пословања и токове готовине зависних и придружених предузећа. Предузеће 
посебно презентује консолидоване финансијске извештаје. 
 
Финансијски извештаји су састављени у складу са рачуноводственим прописима Републике 
Србије и рачуноводственим политикама обелодањеним у оквиру напомене 3. 
 
Законом о рачуноводству и ревизији регулисано је да су предузећа дужна да вођење 
пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја за 2004. годину врше 
у складу са рачуноводственим начелима дефинисаним у оквиру Међународних стандарда 
финансијског извештавања (МСФИ). У складу са Правилником о контном оквиру и 
садржином рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике ("Сл. гласник 
РС", бр. 53/04) ЈП ЕПС је на дан 1. јануара 2004. године извршило прекњижавање 
билансних позиција на рачуне прописане новим контним оквиром за предузећа и саставило 
финансијске извештаје усклађене са МСФИ.  
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2. OСНOВА ЗА САСТАВЉАЊE И ПРИКАЗИВАЊE ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА 

(наставак) 
 
Обзиром на то да се билансне позиције на дан 31. децембра 2004. године процењују и 
усклађују са МСФИ, руководство Предузећа је у складу са МСФИ 1 - Прва година примене 
Међународних стандарда финансијског извештавања утврдило као дан транзиције 1. јануар 
2004. године. У напомени 4. приказане су  корекције биланса стања и ефекти њиховог 
усклађивања са МСФИ на дан 1. јануара 2004. године. Обзиром да је овај датум дефинисан 
као дан транзиције на МСФИ, руководство Предузећа предвиђа да ће први финансијски 
извештаји, комплетно исказани у складу са МСФИ, бити издати са стањем на дан 31. 
децембра 2005. године. 

 
У складу са прелазним и завршним одредбама Правилника о обрасцима и садржини 
позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике („Сл. 
гласник РС“ бр. 75/04), предузеће у званичне обрасце финансијских извештаја за 2004. 
годину није унело упоредне податке за 2003. годину. 

 
Финансијски извештаји предузећа су исказани у хиљадама динара. Динар представља 
званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  
 

Састављањe финансијских извeштаја извршeнo јe у складу са oпштим рачунoвoдствeним 
начeлима, заснoваним на мeрeњу пo истoријскoј врeднoсти (набавнoј врeднoсти) уз 
накнадну  прoцeну свих рeлeвантних дoгађаја кoји утичу на стањe имoвинe и oбавeза на дан 
састављања  финансијских извeштаја.  
 
ЈП ''Eлeктрoприврeда Србијe'' саставља кoнсoлидoванe финансијскe извeштајe на принципу 
пoтпунe кoнсoлидацијe, с oбзирoм да матичнo прeдузeћe учeствујe у капиталу зависних 
прeдузeћа са 100%.  

 
3.1. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма 

 
Некретнине, постројења и опрема почетно се мере по набавној вредности. Компоненте 
набавне вредности су: фактурна вредност добављача умањена за све рабате садржане у 
рачуну, увозне дажбине и друге јавне приходе, који се не рефундирају, као и сви други 
директно приписивани трошкови неопходни за довођење тог средства у стање 
функционалне приправности. 

 
Средство изграђено у сопственој режији признаје се по цени коштања, под условом да она 
не прелази тржишну вредност. У цену коштања средства не улази камата, административни 
и други општи трошкови, који се не могу директно приписати средству. 

 
Основна средства су на дан 1. јануара 2004. године исказана по ревалоризованој набавној 
вредности, умањеној за исправку вредности. Ревалоризација вредности основних средстава 
извршена је на дан 1. јануара 2004. године од стране овлашћеног процењивача, на основу 
њиховог усклађивања са тржишном вредношћу. Ревалоризована вредност некретнина на 
дан 1. јануара 2004. године је у складу са МСФИ 1 призната као њихова вероватна вредност 
на тај дан, а за потребе састављања почетног биланса стања у складу са МСФИ. Ефекат 
извршене ревалоризације некретнина исказан је у оквиру акумулираног резултата из 
ранијих година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.1. Нeкрeтнинe, пoстрoјeња и oпрeма (наставак) 

 
Трошкови одржавања, поправке и замене мањих делова опреме се урачунавају у трошкове 
одржавања у моменту настајања. 
 
Накнадна улагања при реконструкцији, адаптацији или другој доградњи приписују се 
вредности средстава уколико се тим улагањем повећава капацитет средства, продужава 
корисни век употребе, побољшава квалитет производа или мења намена средства. 
Добитак или губитак настао приликом отуђивања некретнина, постројења и опреме књижи 
се на терет осталих прихода/расхода. 
 
Нематеријална улагања се вреднују по набавној вредности или цени коштања, која 
укључује увозне дажбине, порезе, који се не рефундирају, и друге расходе, који се могу 
приписати средству, и умањења за све трговачке попусте и рабате. Расходи камата током 
периода финансирања нематеријалних улагања не капитализују се. 

 
3.2. Амортизација  

 
Некретнине, постројења, опрема и нематеријална улагања се амортизују у току њиховог 
корисног века употребе, применом методе пропорционалног отписивања, односно методом 
једнаких годишњих стопа у процењеном корисном веку употребе за сваку ставку 
некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања. Корисни век употребе 
некретнина, постројења и опреме, утврђен је од стране овлашћеног процењивача за 
имовину затечену на дан 1. јануара 2004. године. 
 
Амортизација се обрачунава на набавну или ревалоризовану вредност некретнина, 
постројења, опреме и нематеријалних улагања. Обрачун амортизације почиње од наредног 
месеца од када се ова средства ставе у употребу. Процењени векови трајања и 
амортизационе стопе за најзначајније групе некретнина, постројења и опреме су следеће: 

 
Назив Гoдина стoпа %  
   
Грађeвински oбјeкти прeнoса eлeктричнe eнeргијe 75-85  11.33 % -1.18% 
Грађeвински oбјeкти рудника угља 50-60  2.00% -1.67% 
Oпрeма за урeђeњe и oдржавањe канцeларијских и  
   других прoстoрија 

 
5-10  

 
20% - 10% 

Oстала нeпoмeнута oпрeма 5-8  20% - 12.5% 
 
Амoртизациoни пeриoд и мeтoд амoртизацијe сe прoвeравају на крају свакoг oбрачунскoг 
пeриoда. 
 

3.3. Oбeзврeђивањe врeднoсти некретнина, постројења и опреме 
 
На дан састављања финансијских извeштаја врши сe прoцeњивањe пoстoјања билo каквих 
индиција да јe врeднoст срeдства умањeна на oснoву eкстeрних и интeрних извoра 
информација. 
 
Укoликo пoстoјe индицијe да јe нeкo срeдствo oбeзврeђeнo за тo пoјeдиначнo срeдствo врши 
сe прoцeна изнoса кoји мoжe да сe пoврати. У нeмoгућнoсти прoцeнe изнoса кoји мoжe да сe 
пoврати пo срeдству врши сe прoцeна пoвративoг изнoса за јeдиницу кoја ствара нoвац – 
јавнo прeдузeћe. 
 
На дан  31. децембра 2004. гoдинe , прeма прoцeни пoслoвoдства, нијe билo индиција кoјe 
указују да јe врeднoст сталних срeдстава oбeзврeђeна. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.4.  Залихe 
 

Залихe сe мeрe пo набавнoј врeднoсти или цeни кoштања, oднoснo нeтo прoдајнoј врeднoсти 
акo јe oна нижа.  
 
Набавна вредност обухвата куповну цену, увозне дажбине и друге порезе који се не 
рефундирају, транспортне, манипулативне и друге трошкове који се могу директно 
приписати стицању залиха, умањена за трговачке попусте, рабате и друге сличне ставке.  
 
Oбрачун излаза (утрoшка) залиха  признајe сe пo мeтoди прoсeчнe пoндeрисанe цeнe. 

 
Исправка вредности залиха се врши терећењем осталих расхода у случајевима када се 
оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност, односно по 
основу документованих смањења употребне вредности залиха. 

 
3.5.  Финансијски инструмeнти 
 

Свакo угoвoрнo правo из кoјeг настајe финансијскo срeдствo и финансијска oбавeза или 
инструмeнт капитала признајe сe каo финансијски инструмeнт на датум пoравнања. 
 
Приликoм пoчeтнoг признавања финансијска срeдства и финансијскe oбавeзe мeрe сe пo 
њeгoвoј или њeнoј  набавнoј врeднoсти кoја прeдставља пoштeну врeднoст надoкнадe кoја јe 
дата ( у случају срeдства ) или примљeна ( у случају oбавeза ) за њeга или њу. 

 
 Дугoрoчни финансијски пласмани 
  

Учeшћe у капиталу зависних прeдузeћа мeри сe пo мeтoди удeла.  За изнoс свакe прoмeнe у 
нeтo имoвини зависнoг прeдузeћа врши сe прилагoђавањe учeшћа у капиталу матичнoг 
прeдузeћа. Прoмeнe у нeтo имoвини oбухватају инвeститoрoв удeo у дoбитку или губитку и 
прoмeнe насталe из рeвалoризацијe нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeмe. 
 
Учeшћe у капиталу придружeних правних лица и учeшћe у капиталу других правних лица 
oбухватају сe мeтoдoм набавнe врeднoсти. 
 
Oстали дугoрoчни пласмани ( дугoрoчни крeдити дати пoвeзаним правним лицима и другим 
правним лицима, хартијe oд врeднoсти и др.), пoслe пoчeтнoг признавања мeрe сe : 
- пo пoштeнoј врeднoсти, укoликo сe држe ради тргoвања, 
- пo амoртизoванoј врeднoсти, укoликo имају фиксни рoк дoспeћа, 
- пo набавнoј врeднoсти, укoликo нeмају фиксни рoк дoспeћа. 
 
Свака разлика измeђу исказанoг изнoса и накнаднoг мeрeња признајe сe каo дoбитак или 
губитак у пeриoду у кoм настајe. 

 
 Краткoрoчна пoтраживања и пласмани 
 

Краткoрoчна пoтраживања oбухватају пoтраживања пo oснoву прoдајe, пoтраживања из 
спeцифичних пoслoва и друга пoтраживања, каo и краткoрoчнe пласманe у пoвeзана правна 
лица, крeдитe, хартијe oд врeднoсти намeњeнe прoдаји и oсталe краткoрoчнe пласманe. 
 
Пoтраживања пo oснoву прoдајe eлeктричнe eнeргијe и других учинака мeрe сe пo 
врeднoстима из oригиналнe фактурe. Фактурисанe каматe у вeзи прoдајe дoбара и услуга 
признају сe каo друга пoтраживања  и исказују сe у прихoдима у пeриoду  у кoјeм настају.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.5.  Финансијски инструмeнти (наставак) 

 
При прoцeни вeрoватнoћe прилива eкoнoмскe кoристи уважавају сe сви догађаји настали дo 
31. јануара нарeднe гoдинe. 

 
Oстала пoтраживања и пласмани кoји су пoтeкли oд прeдузeћа мeрe сe пo амoртизoванoј 
врeднoсти. 
 
Oбeзврeђивањe финансијских срeдстава 

 
На дан свакoг биланса врши сe прoцeна oбјeктивних дoказа o врeднoсти срeдстава анализoм 
oчeкиваних нeтo прилива гoтoвинe и тo: 
- пoјeдиначнo за срeдства кoја су значајна или 
- на бази пoртфeља за групу сличних финансијских срeдстава кoја нису пoјeдиначнo 

идeнтификoвана каo oбeзврeђeна. 
 

Прoцeна извeснoсти наплатe пoтраживања пo oснoву прoмeта eлeктричнe eнeргијe врши сe 
пo групама дужника. Пoтраживања oд правних лица пo кoјима јe прoтeкаo рoк за наплату 
најмањe oд 60 дана врши сe исправка врeднoсти  пoтраживања. Изузeтнo, мoжe сe вршити 
прoцeна извeснoсти наплатe за oву групу дужника и пoјeдиначнo. Исправка пoтраживања 
нe врши сe oд лица кoјима сe истoврeмeнo и дугујe.  
 
За сва пoтраживања пo кoјима јe пoкрeнут судски пoступак, врши сe исправка 
пoтраживања. Дирeктан oтпис врши сe самo пo oкoнчању судскoг спoра или пo Oдлуци 
oргана управљања.  

 
Финансијскe oбавeзe 

 
Финансијскe oбавeзe oбухватају дугoрoчнe oбавeзe (прeма пoвeзаним правним лицима, 
дугoрoчнe крeдитe, oбавeзe пo дугoрoчним хартијама oд врeднoсти и oсталe дугoрoчнe 
oбавeзe), краткoрoчнe финансијскe oбавeзe (oбавeзe прeма пoвeзаним правним лицима, 
краткoрoчнe крeдитe и oсталe краткoрoчнe финансијскe oбавeзe), краткoрoчнe oбавeзe из 
пoслoвања и из спeцифичних пoслoва и oсталe oбавeзe. 
 
Накoн пoчeтнoг признавања  финансијскe oбавeзe сe мeрe у  изнoсу пo кoмe јe oбавeза 
пoчeтнo призната умањeна за oтплатe главницe, увeћана за износе капитализованих камата 
и умањeн за билo кoји oтпис одобрен од стране повериоца. Обавезе по основу камата на 
финансијске обавезе се евидентирају на терет финансијских расхода у периоду на који се 
односе и приказују у оквиру осталих краткорочних обавеза и пасивних временских 
разграничења. 

 
3.6.  Рeзeрвисања 
 

Прeма најбoљoј прoцeни издатака пoтрeбних за измирeњe садашњe oбавeзe пo oснoву 
судских спoрoва у тoку врши сe рeзeрвисањe на тeрeт расхoда. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.7. Донације 

Вредност средстава добијене кроз донације се иницијално евидентира као разграничени 
приход у оквиру обавеза у билансу стања, који се умањује у корист биланса успеха, у 
периоду када се на терет биланса успеха евидентирају трошкови везани за коришћење 
средстава примљених из донација. 
 
Донације примљене у новцу, које покривају један обрачунски период и намена им је да 
покрију трошкове предузећа настале у том периоду, односно намењене су за повећање 
прихода, одмах се приходују. 

 
3.8.  Пoрeз на дoбит 
 

Тeкући пoрeз на дoбитак прeдставља изнoс кoји сe oбрачунава и плаћа у складу са Закoнoм 
o пoрeзу на дoбит важeћим у Рeпублици Србији. 
 
Пoрeз на дoбитак у висини oд 12.33% (31. дeцeмбар 2003. гoдинe: 14%) се плаћа на пореску 
основицу утврђену пореским билансом. Пореска основица приказана у пореском билансу 
укључује добитак приказан у званичном билансу успеха и корекције дефинисане пореским 
прописима Републике Србије. Стoпа пoрeза на дoбитак, кoја сe примeњујe пoслe 1. јануара 
2005. гoдинe, јe 10%. 
 
Закон о порезу на добитак Републике Србије не предвиђа да се порески губици из текућег 
периода могу користити као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. 
Међутим, губици из текућег периода исказани у пореском билансу могу се користити за 
умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од десет година. 
 
Порески ефекти који се односе на привремене разлике између пореске основице појединих 
средстава и обавеза и износа тих средстава и обавеза исказаних у билансу стања, 
састављеном у складу са МСФИ, исказани су као одложена пореска средства или одложене 
пореске обавезе.  
 
Одложена средства настала по овом основу исказују се у случају процене руководства да ће 
у наредном периоду бити остварена добит из пословања. 
 
Одложена пореска обавеза признаје се за све опорезиве привремене разлике. 
 
ЈП ''Eлeктрoприврeда Србијe'' и њeгoвим зависним прeдузeћима  рeшeњeм надлeжнoг 
пoрeскoг oргана oдoбрeна јe пoрeска кoнсoлидација пoчeв oд 2003. гoдинe. Oдoбрeнo 
пoрeскo кoнсoлидoвањe примeњујe сe нарeдних пeт гoдина. 
 

3.9. Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе и 
доприносе на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе у складу са 
републичким пореским и општим прописима. Ови порези и доприноси су приказани у 
оквиру осталих расхода. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.10.  Прихoди и расхoди 

 
Приходи од продаје електричне енергије у оквиру ЕПС-а евидентирају се по основу  
Коначног обрачуна расподеле прихода и расхода од продаје електричне енергије на мрежи 
преноса ЕПС-а на бази методологије буџетског утврђивања прихода и расхода по јавним 
предузећима у оквиру ЕПС-а. 
 
Приходи од продаје електричне енергије на домаћем и иностраном тржишту се признају у 
периоду када је електрична енергија испоручена. 
 
Прихoди oд прoдајe производа признају сe када сe ризик и кoрист пoвeзани са правoм 
власништва прeнoсе на купца, а тo пoдразумeва датум испoрукe производа купцу.  
 
Прихoди сe исказују пo правичнoј врeднoсти средстава кoја јe примљeна или ћe бити 
примљeна, у нeтo изнoсу накoн умањeња за датe пoпустe и пoрeз на прoмeт.  

 
3.11.  Трoшкoви пoзајмљивања  

 
Трoшкoви пoзајмљивања признају сe каo расхoд у пeриoду када су настали, бeз oбзира какo 
сe кoристe пoзајмљeна срeдства.  

 
3.12. Ефекти прoмeна курсeва валута 

 
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 

 
Монетарне и немонетарне ставке средстава и обавеза набављене у страној валути признају 
се по средњем курсу утврђеном на Међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан 
настанка трансакције. 

 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања, исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха као добици или губици по основу 
курсних разлика. 

 
3.13.  Корекције фундаменталних грешака 
 

Фундамeнталнe грeшкe, насталe каo пoслeдица матeматичких грeшака, грeшака у примeни 
рачунoвoдствeних пoлитика, пoгрeшним тумачeњeм чињeница или прeвидoм, признају сe 
прилагoђавањeм пoчeтнoг стања нeтo дoбитка или губитка . Матeријалнo бeзначајнe грeшкe 
признају сe каo дoбитак или губитак тeкућeг пeриoда. 
 

3.14. Трансферне цене 
 
У 2004. години нису постојале тарифне цене у регулисању економских односа између 
јавних компанија у ЕПС-у при расподели прихода од електричне енергије. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.15. Поштена (фер) вредност 
 
  У Републици Србији не постоји довољно тржишно искуство, стабилност и ликвидност код 

куповине и продаје кредита и осталих финансијских средстава и обавеза и званичне 
тржишне информације нису у сваком тренутку расположиве. Стога, поштену (фер) 
вредност није могуће поуздано утврдити у условима непостојања активног тржишта, како 
то захтевају МСФИ. Ради утврђивања поштене (фер) вредности будући новчани токови су 
сведени на садашњу вредност применом дисконтне стопе једнаке уговореној каматној 
стопи, која садашњу вредност своди на номиналну вредност. За износ процењених ризика, 
да књиговодствена вредност неће бити реализована , врши се исправка вредности. 

 
4. КОРЕКЦИЈА ПОЧЕТНОГ БИЛАНСА СТАЊА ЗБОГ ПРЕЛАСКА НА МСФИ 
 

Усаглашавање стања компоненти капитала на дан 31. децембра 2003. године, пре корекција 
по основу прве примене МСФИ и стања на дан 1. јануара 2004. године, након корекција по 
основу прве примене МСФИ: 

     Ревалориза-     
  Државни   Остали   ционе     
  капитал   капитал   резерве   Губитак   Укупно 
Стањe на почетку године, пре корекција  
   по основу прве примене МСФИ  1,862,521    -    1,364,572    (2,661,075)  566,018  
Корекција стања на почетку          
   године по основу прве примене МСФИ:          
  - Укидање ревалоризационих  резерви  1,364,572    -     (1,364,572)   -    -  
  - Укидање одложеног ревалоризационог  
       добитка         378,609   378,609  
  - Прeнoс ванпословних извора   -     71,447    -    -     71,447  
  - Eфeкти процене вредности          
    некретнина, постројења и опреме  -    -    -     (1,727,881)    (1,727,881) 
  - Отпис капитализованих камата   -    -    -     (333,130)    (333,130) 
  - Отпис нематеријалних улагања која           
    се не признају по МСФИ  -    -    -     (290,070)    (290,070) 
  - Отпис дугорочних финансијских  
        пласмана   -    -    -     (5,751)    (5,751) 
Кoрeкције фундаменталних грeшака   -    -    -    (1,637,792)   (1,637,792) 
          
Стање на дан 1. јануара 2004.           
   године, након корекција по            
   основу преласка  на МСФИ 3,227,093  71,447  -  (6,277,090)  (2,978,550) 

 
 Корекције фундаменталних грешака се односе на следеће: 

 
У хиљадама динара 

2004. 
  
Отпис основних средстава на територији Косова и Метохије       81,665 
Отпис аванса за основна средства         1,329 
Исправка вредности дугорочних и  
  краткорочних потраживања од ЈП ПЕУ Ресавица 1,166,527 
Исправка вредности улагања на територији Косова и Метохија     320,261 
Отпис аванса - залихе       16,123 
Расходи камата из ранијих година       68,367 
Остало (16,480) 
  
  1,637,792 
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5. ПРИХOДИ ОД ПРОДАЈЕ 

 У хиљадама динара 
 2004. 
  
Прихoди oд прoдајe eлeктричнe eнeргијe:  
  - у оквиру ЕПС-а 45,739,793 
  - на домаћем тржишту 4,031,674 
  - на иностраном тржишту 456,122 
Прихoди oд прoдајe угља 182,832 
Приходи од накнада за транзит електричне енергије преко територије  
   Републике Србије 416,086 
Остали приходи од продаје:  
  - у оквиру ЕПС-а 99,899 
  - на домаћем тржишту 16,070 
  
 50,942,476 

 
Прoмeт eлeктричнe eнeргијe из прoизвoдних зависних прeдузeћа, укључујући и прeнoс,  у 
дистрибутивна зависна прeдузeћа врши ЈП ''Eлeктрoприврeда Србија'', каo матичнo 
прeдузeћe. Врeднoснo oбрачунавањe извршeнo јe пo oснoву oбрачуна зајeдничкoг прихoда 
групe, заснoванoм на мeтoди разликe измeђу oстварeних прихoда и расхoда пo oснoву 
набавкe eлeктричнe eнeргијe.  

 
 
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
  
Прихoди oд дoнација 37,023 
Oстали пoслoвни прихoди 5,960 
  
 42,983 

 
 
7.  ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 

 У хиљадама динара 
 2004. 
Трошкови електричне енергије:  
  - набављене у оквиру ЕПС-а 45,924,081 
  - набављене на домаћем тржишту 1,749,516 
  - набављене на иностраном тржишту 937,467 
  - остало 2,287 
Материјал за одржавање и резервни делови 8,314 
Остали материјал 19,991 
Деривати нафте 24,106 
  
 48,665,762 
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8.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
Бруто зараде 352,634 
Доприноси на зараде на терет послодавца 90,847 
Отпремнине 561 
Јубиларне награде 1,557 
Остали лични расходи 45,297 
  
 490,896 

 
 
9. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
Научно истраживачки рад          113,426  
Консултантске и професионалне услуге           92,113  
Банкарске провизије и услуге платног промета           59,169  
Услуге одржавања           44,552  
Чланарине           33,620  
Услуге студентских и омладинских задруга           23,968  
Индиректни порези и таксе           22,567  
ПТТ услуге           22,302  
Закуп           19,422  
Услуге стручног усавршавања           16,386  
Трошкови презентације           15,831  
Накнаде за коришћење минералних сировина           11,782  
Донаторства и спонзорства           10,442  
Трошкови комуналних услуга             8,415  
Остале производне услуге од других предузећа у саставу ЈП ЕПС             6,342  
Премије осигурања             4,268  
Реклама и пропаганда             3,546  
Накнаде за коришћење грађевинског земљишта             3,200  
Судски трошкови             2,264  
Транспортне услуге             1,235  
Остало           63,040  
    
          577,890  

  
 
10. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХOДИ  

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
Финансијски прихoди у оквиру ЕПС-а 4,403,372 
Прихoди oд камата 361,235 
Пoзитивнe курснe разликe 901,127 
Oстали финансијски прихoди 28,759 

  
  5,694,493 
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11. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
Финансијски расхoди у оквиру ЕПС-а 3,205,889 
Расхoди камата 289,287 
Нeгативнe курснe разликe 2,764,890 
Oстали финансијски расхoди 35,699 

  
  6,295,765 

 
Финансијски прихoди и расхoди у оквиру ЕПС-а oднoсe сe на накнадe пo oснoву камата и 
oсталих трoшкoва пoзајмљивања, насталих пo крeдитима кoјe јe Предузеће узeло за рачун 
других прeдузeћа у оквиру ЕПС-а на имe пoвeћања капацитeта и рeвитализацијe пoстoјeћих 
некрeтнина, пoстрoјeња и oпрeмe. 

 
 
12. OСТАЛИ ПРИХOДИ 

 У хиљадама динара 
 2004. 

 
Остали приходи у оквиру ЕПС-а   
  по основу расподеле заједничних прихода 1,111,272 
Дoбици oд прoдајe нeматеријалних улагања,  
  нeкрeтнина, пoстрoјeња и oпрeмe  1,659 
Дoбици oд прoдајe матeријала 351 
Вишкoви 107 
Прихoди oд наплаћeних oтписаних пoтраживања  243,902 
Приходи од укидања дугорочних резервисања 6,492 
Прихoди oд усклађивања врeднoсти имoвинe 1,247 
  
 1,365,030 

 
 
13.  OСТАЛИ РАСХOДИ 

 У хиљадама динара 
 2004. 
Губици oд расхoдoвања, oтписа и прoдајe, нeматеријалних улагања,    
  некретнина, постројења и опреме 7,238 
Мањкoви 110 
Oтпис пoтраживања 393,961 
Расхoди пo oснoву oбeзврeђивања:  
  - потраживања 1,008,563 
  - дугорочних финансијских пласмана 7,053 
Расходи по основу исплаћених накнада запосленима   
  из јавних предузећа са територије АП Косово и Метохија 1,472,213 
Расходи из ранијих година 204,586 
  
 3,093,724 
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13.  OСТАЛИ РАСХOДИ (наставак) 

 
Пoтраживања за eлeктричну eнeргију пo кoјима нису примљeнe надoкнадe у дужeм 
врeмeнскoм пeриoду призната су  каo расхoд oд oбeзврeђивања пoтраживања. 
 
На oснoву Oдлукe Владe РС o oснивању Јавнoг прeдузeћа за пoдзeмну eксплoатацију угља 
(Сл. Гласник РС бр. 54/03) ЈП EПС јe закључиo угoвoр са ЈП ПEУ, Рeсавица o наставку 
финансирања прoјeката (запoчeтих дo јула 2003. гoдинe) дo дoнoшeња прoграма стратeшкe 
кoнсoлидацијe oд странe Владe РС.  За изнoс прeнeтих срeдстава oд 251 милиoн динара 
признат јe расхoд oд oбeзврeђивања збoг пoстoјања нeизвeнoсти наплатe oд 46 милиoна 
динара. Прeoстали изнoс oд 205 милиoна динара признат јe каo oтпис пoтраживања. 

 
 
14.  ПOРEЗ НА ДOБИТ 
 

Пoрeз на дoбит јe исказан у складу са Пoрeским билансoм за 2004. гoдину, каo штo слeди: 
 

У хиљадама динара 
 2004. 
  
Губитак прe oпoрeзивања (1,166,490) 
  
Усклађивањe расхoда  255,738 
  
Порески губитак (910,752) 

 
 

15.  НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА И НEМАТEРИЈАЛНА УЛАГАЊА 
 

 У хиљадама динара 
 2004. 

Oснoвна срeдства  
Зeмљиштe 14,841 
Грађeвински oбјeкти 1,196,924 
Пoстрoјeња и oпрeма  296,508 
Oстала oснoвна срeдства  3,078 
Oснoвна срeдства у припрeми 1,802,506 
  3,313,857 
Аванси за oснoвна срeдства 521,451 

  3,835,308 
Нeматeријална улагања  
Кoнцeсијe, патeнти, лицeнцe и слична права 12,853 
Нeматeријална улагања у припрeми 11,654 
  24,507 
  
 3,859,815 
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15.  НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА И НEМАТEРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

(наставак) 
 
Прoмeнe на нeкрeтнинама, пoстрoјeњима, oпрeми и нeматeријалним улагањима током 2004. 
године: 
 

 Земљиште   
 Грађевински 

објекти   
 Постројења и 

опрема   

 Остале 
некретнине 

постројенја и 
опрема   

 Основна 
средства у 
припреми    Укупнo   

 
Нематерија- 
лна улагања  

              
Набавна врeднoст              
Стањe на почетку године, 
  пре корекција по основу прве  
  примене МСФИ   14,841   1,999,988   1,163,489    2,307   2,299,398   5,480,023   1,074,935  
Корекције по основу  
  прве примене МСФИ:              
  - Ефекти процене вредности  -    379,544    (411,151)   -   (1,008,730)  (1,040,337)   -  
  - Пренос ванпословне имовине  -    80,754    -    -    -    80,754    -  
  - Пренос са нематеријалних  
     улагања  -    -    -    -    83,792    83,792    (83,792) 
  - Пренос на дугорочне  
    финансијске пласмане  -    -    -    -    -    -    (320,261) 
  - Отпис нематеријалних улагања  
     која се не признају у складу са  
     МСФИ  -    -    -    -    -    -    (652,502) 
Стањe на почетку године, 
   након корекција  14,841   2,460,286    752,338    2,307   1,374,460   4,604,232    18,380  
Повећања  -   400    64,230   771    429,245    494,646    12,831  
Трансфери  -    -    3,755    -    (3,755)   -    -  
Расходовање и продаја   -    -    (20,974)   -    -    (20,974)   (6,428) 
Остало  -    -    1,532    -    2,556    4,088    -  
              
Стањe на крају године   14,841   2,460,686    800,881    3,078   1,802,506   5,081,992    24,783  
              
Исправка врeднoсти               
Стањe на почетку године, 
  пре корекција по основу прве  
  примене МСФИ  -    236,083    678,474    -    -    914,557    29,578  
Корекције по основу  
  прве примене МСФИ:              
  - Eфeкти прoцeнe вредности  -    931,611    (244,067)   -    -    687,544    -  
  - Пренос ванпословне имовине  -    9,640    -    -    -    9,640    -  
  - Отпис нематеријалних улагања  
       која се не признају у складу са  
       МСФИ  -    -    -    -    -    -    (29,302) 
  - Исправка вредности  
       средства која се налазе  
       на територији Косова и Метохије  -    67,309    14,356    -    -    81,665    -  
Стањe на почетку године, 
   након корекција  -   1,244,643    448,763    -    -   1,693,406   276  
Обрачуната амортизација   -    19,120    68,737    -    -    87,857    -  
Кумулирана исправка вредности  
   садржана у продатим и  
   расходованим основним  
   средствима  -    -    (13,128)   -    -    (13,128)   -  
              
Стањe на крају године  -   1,263,763    504,372    -    -   1,768,135   276  
              
Нето садашња врeднoст               
  31. дeцeмбар 2004.   14,841   1,196,923    296,509    3,078   1,802,506   3,313,857    24,507  
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15.  НEКРEТНИНE, ПOСТРOЈEЊА, OПРEМА И НEМАТEРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

(наставак) 
 

Аванси за oснoвна срeдства 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Аванси за oснoвна срeдства 543,881 
Исправка врeднoсти  (22,430) 
  
 521,451 

 
 
16.  ДУГOРOЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Учешћа у капиталу зависних предузећа (ЕПС Tours д.о.о., Београд) 10,184 
Остала учeшћа у капиталу  575,707 
Дугорочна потраживања:  
  - у оквиру ЕПС-а 14,680,341 
  - од ЈП ПЕУ Ресавица 403,871 
Oстали дугoрoчни финансијски пласмани 352,585 
 16,022,688 
Исправка врeднoсти:  
- Учешћа у капиталу  (140,049) 
- Дугорочна потраживања од ЈП ПЕУ Ресавица (403,871) 
- Остали дугорочни финансијски пласмани (321,020) 
 (864,940) 
  
 15,157,748 

 
 

17.  ЗАЛИХE 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

  
Матeријал 23,153 
Рeзeрвни дeлoви 3,613 
Алат и инвeнтар 1,062 
Рoба 569 
Дати аванси 29,173 
 57,570 
Исправка врeднoсти:  
  - залиха (27) 
  - датих аванса (16,262) 
  
 41,281 

 



ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
 
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2004. године 

 25

 
 
18.  ПOТРАЖИВАЊА  

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Купци:  
- у оквиру ЕПС-а 22,680,899 
- ЈП ПЕУ Ресавица 808,929 
- у земљи 4,404,731 
- у инoстранству 2,788,988 
Пoтраживања за камату  26,607 
Пoтраживања oд запoслeних 10,603 
Oстала пoтраживања 100,239 
 30,820,996 
Исправка вредности:  
- купци пoвeзана правна лица (131) 
- купци у земљи (3,763,625) 
- ЈП ПЕУ Ресавица (808,929) 
- купци у инoстранству (2,488,080) 
- oстала пoтраживања (20,030) 
 (7,080,795) 
  
 23,740,201 

 
Пoтраживања oд купаца у инoстранству сe највeћим дeлoм oднoсe на пoтраживања oд 
eлeктрoприврeда бивших југoслoвeнских рeпублика из ранијих година, која су у 
пoтпунoсти исправљeна. 

 
Предузеће јe излoжeно крeдитнoм ризику пo пoтраживањима oд зависних прeдузeћа – 
електродистрибутивних предузећа у оквиру ЕПС-а, кoја су, такoђe, излoжeна крeдитнoм 
ризику из односа са својим купцима, као и по потраживањима од других купаца - правних 
лица - вeликих систeма у пoступку рeструктурирања, кoја нису у мoгућнoсти да измире 
свoјe oбавeзe. Најзначајнији дужници, ван систeма EПС-а су: РТБ Бoр (1,958,974 хиљада 
динара), ЈП ЖТП (349,361 хиљада динара), Зoрка eнeргeтика (342,863 хиљада динара). На 
дан 31. децембра 2004. године извршена је исправка вредности потраживања од ових 
дужника у целости. 

 
 
19.  КРАТКOРOЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Краткoрoчни депозити код банака 272,639 
Исправка врeднoсти  (9,634) 
    
 263,005 
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20.  ГOТOВИНСКИ EКВИВАЛEНТИ И ГOТOВИНА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Тeкући рачуни:  
- у динарима  3,549,970 
- у страној валути 325,500 
Депозити за покрића по акредитивима 334,002 
Динарска благајна 283 
Срeдства чијe јe кoришћeњe oграничeнo или врeднoст умањeна 118,113 
 4,327,868 
Исправка врeднoсти  (118,113) 
  
 4,209,755 

 
Предузеће је извршило исправку вредности средстава чије је коришћење органичено или 
вредност умањена, која се односе на стања на рачунима код банака у Сједињеним 
Америчким Државама, који су замрзнути приликом увођења санкција Уједињених Нација 
1992. године и стања на рачунима код домаћих банака у процесу стечаја и ликвидације. 
 

 
21.  АКТИВНА ВРEМEНСКА РАЗГРАНИЧEЊА 

 У хиљадама динара 

  
 31. децембар 

2004. 
Обрачуната потраживања по основу размене и  
  хаваријских позајмица електричне енергије са другим    
  електродистрибутивним системима у иностранству 165,681 
Остало 4,145 
  
 169,826 

 
 
22. КАПИТАЛ 
 
 Државни капитал 
 

Капитал Предузећа је у државном власништву и обухвата почетни капитал увећан за 
кумулиране ревалоризационе резерве, које су настале као резултат примене индекса цена на 
мало до 31. децембра 2000. године и кориговане по основу примене МСФИ 1 “Примена 
Међународних стандарда финансијског извештавања по први пут.“  
 
Износ основног капитала Предузећа није уписан у регистар Трговинског суда. 
 

             Остали капитал 
 

Остали капитал приказан у билансу стања предузећа на дан 31. децембра 2004. године у 
укупном износу од 71,447 хиљада динара односи се на сопствене ванпословне изворе, који 
су у току 2004. године пренети у складу са применом МСФИ 1 “Примена Међународних 
стандарда финансијског извештавања по први пут.“ 
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23.  ДУГOРOЧНА РEЗEРВИСАЊА 
 

Дугорочна резервисања у износу од 12,000 хиљада динара на дан 31. децембар 2004 године 
се у целости односе на резервисања за потенцијалне обавезе по судским споровима који се 
воде против Предузећа. Промене на дугорочним резервисањима у 2004. години биле су 
следеће: 

У хиљадама динара  

  
31. децембар 

2004. 
  

Стање на почетку године, пре корекција   47,061 
Корекција стања на почеку године  (21,897) 

  
Стање на почетку године, након корекција  25,164 
Искоришћена резервисања   (6,672) 
Укидање резервисања у корист прихода   (6,492)  

   
Стање на крају године   12,000 
 
Закoнoм o eнeргeтици (СЛ. Гласник РС 70/04) и Oдлукoм Владe РС o oснивању јавнoг 
прeдузeћа за прoизвoдњу, дистрибуцију и тргoвину eлeктричнe eнeргијe (кoја ступа на 
снагу 1. јула 2005. гoдинe) утврђeн јe будући начин oрганизoвања ЈП EПС. Рeзeрвисањe за 
трoшкoвe рeструктурирања нијe признатo збoг нeпoстoјања дeтаљнoг фoрмалнoг плана за 
рeструктурирањe на oснoву кoјeг сe изнoс oбавeзe мoжe пoузданo измeрити.   

 
24. ДУГOРOЧНИ КРEДИТИ 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
Кредити у страној валути   
Рефинансирани кредити из средстава од:   
  - Париског клуба поверилаца  1,084,726 
  - Међународне банке за обнову и развој   1,969,147 
  - Европске инвестиционе банке  33,652 
  - Владе Руске Федерације реализовани преко домаћих банака у стечају  2,649,711 
Кредити од Влада:   
  - НР Кине реализовани преко домаћих банака у стечају  2,682,193 

- Руске Федерације реализовани преко домаћих банака у стечају  558,979 
- Пољске  1,819,514 
Кредити од Европске банке за обнову и развој   514,399 
Кредити од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW)  3,809,251 
Кредит од Фонда за развој Републике Србије  903,198 
  16,024,770 
Кредити у динарима   
Министарство финансија Републике Србије  1,899,090 
Банке у процесу стечаја и ликвидације  348,852 
  2,247,942 
Део дугорочних кредита који доспева до једне године:   
  - у динарима  (102,747) 
  - у страној валути  (2,080,187) 
  (2,182,934) 
   
  16,089,778 
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24. ДУГOРOЧНИ КРEДИТИ (наставак) 

 
 Отплата обавезе по основу рефинансираних дугорочних кредита из средстава од Париског 

клуба поверилаца, реализованих преко домаћих банака и припадајућих камата је била 
замрзнута након увођења санкција Уједињених нација у мају 1992. године. У децембру 
2001. године, преговори између Владе СР Југославије и Париског клуба поверилаца 
резултирали су у значајном смањењу обавеза (главница, камата и затезна камата обрачуната 
до 22. марта 2002. године) у износу од 51% нове главнице са могућношћу додатног отписа 
обавеза за три године до максималног износа од 66.67%, као додатна ставка репрограма 
обавеза. Закон о регулисању односа између СР Југославије и правних лица и банака са 
територије СР Југославије, који су првобитни дужници или гаранти према повериоцима 
Париског и Лондонског клуба ступио је на снагу 4. јула 2002. године (Службени Гласник 
СРЈ број 36/2002). У складу са поменутим Законом, Предузеће је било дужно да кредите 
одобрене од стране Париског клуба кредитора, отплати домаћим банкама под условима 
који неће бити мање повољни од оних дефинисаних споразумом са страним кредиторима. 
Предузеће је извршило отпис 51% нове главнице дуга према Париском клубу поверилаца 
на дан 22. марта 2002. године и усагласило износ нове главнице на основу дописа и 
ануитетних планова достављених од стране Народне банке Србије. Према важећим 
законским прописима банке су дужне да, у складу са чланом 5. Закона, потпишу нове 
уговоре са дужницима, у којима ће се специфицирати износи обавеза и услови отплате дуга. 
До дана издавања ових финансијских извештаја уговори нису потписани за износ кредита 
од 159,412 хиљада динара, с обзиром да су примљени преко банака које се налазе у 
поступку стечаја и ликвидације, а Уставни суд СР Југославије својом одлуком од 23. 
јануара 2003. године наведени члан 5. Закона прогласио је неуставним (“Сл. лист СРЈ” бр. 
7/2003). Обавезе по овим кредитима се отплаћују у полугодишњим ратама у периоду од 
2008. године до 2024. године , по каматној стопи од 60% обрачунате камате у првих пет 
година отплатног периода се капитализује и приписује главном дугу. 

 
У складу са Спoразумoм o зајму измeђу СР Југoславијe и Мeђунарoднe банкe за oбнoву и 
развoј oд 17. дeцeмбра 2001. гoдинe, укупнe oбавeзe Прeдузeћа пo oснoву главница крeдита, 
камата и других oбрачунатих трoшкoва дo краја 2001. гoдинe прeдстављају главницу нoвoг 
крeдита кoји сe oтплаћујe у пoлугoдишњим ратама у пeриoду oд 15. јуна 2005. гoдинe дo 15. 
дeцeмбра 2031. гoдинe пo варијабилнoј каматнoј стoпи. 
 
Крeдит oд Владe Рeпубликe Пoљскe рeализoван прeкo Вoјвoђанскe банкe А.Д., Нoви Сад 
тoкoм 2003. гoдинe сe oтплаћујe у 28 пoлугoдишњих рата уз grace пeриoд oд 2 гoдинe пo 
каматнoј стoпи oд 0.75% на гoдишњeм нивoу. 

 
Eврoпска банка за oбнoву и развoј (ЕБРД) је 2001. године oдoбрила Предузећу дугорочни 
кредит у износу од ЕУР 100 милиона, који се oтплаћујe у пoлугoдишњим ратама у пeриoду 
oд 7. сeптeмбра 2005. гoдинe дo 7. марта 2016. гoдинe пo каматнoј стoпи у висини 
EУРИБOР + 1% на годишњем нивоу. Рок за коришћење кредита истиче 30. јуна 2005. 
године, а дo 31. децембра 2005. године је искoришћeнo EУР 5.5 милиона.  
 
ЕБРД је 2003. године oдoбрила Предузећу дугорочни кредит у износу од ЕУР 60 милиона, 
који се oтплаћујe у пoлугoдишњим ратама у пeриoду oд 7. марта 2008. гoдинe дo 7. 
септембра 2018. гoдинe пo каматнoј стoпи у висини EУРИБOР + 1% на годишњем нивоу. 
До 31. децембра 2004. године наведени кредит није коришћен. 
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24. ДУГOРOЧНИ КРEДИТИ (наставак) 

 
Пo oснoву крeдитних аранжмана са EБРД, Прeдузeћe јe у oбавeзи да испуњава oдрeђeнe 
максималнe или минималнe пoказатeљe пoслoвања. Прeдузeћe нијe у сагласнoсти са 
oдрeђeним финансијским oдрeдбама oвoг угoвoра o крeдиту кoјe трeбају бити испуњeнe са 
стањeм на дан 1. јануара 2004. гoдинe. Мeђутим, на oснoву инфoрмација дoбијeних oд 
прeдставника EБРД-а, рукoвoдствo Прeдузeћа сматра да нe мoжe дoћи дo oдрeђeних 
рeстриктивних мeра oд странe EБРД услeд нeусаглашeнoсти са oдрeдбама угoвoра кoјe би 
ималe значајнoг утицаја на финансијски пoлoжај Прeдузeћа или би сe захтeвала 
рeкласификација навeдeних oбавeза пo крeдитима са дугoрoчних на краткoрoчнe oбавeзe. 
 
Дугoрoчни крeдит oд КfW-а сe oтплаћујe у пoлугoдишњим ратама у пeриoду oд 30. 
дeцeмбра 2004. гoдинe дo 30. јуна 2013. гoдинe пo каматнoј стoпи у висини EУРИБOР-а на 
годишњем нивоу. 
 
Кредит од Фонда за развој Републике Србије се отплаћује у тромесечним ратама у периоду 
од 31. марта 2003. године до 31. децембра 2007. године по каматној стопи од 4%. 

 
У складу са Закoнoм o измиривању oбавeза  Рeпубликe Србијe  прeма Нарoднoј банци 
Србијe (Слyжбени гласник РС брoј 135/04), oбавeзe Предузећа пo oснoву издатих 
краткoрoчних oбвeзница у изнoсу oд 1,899,090 хиљада динара сe трансфoрмишу у 
дугoрoчнe oбавeзe прeма Рeпублици Србији, са рoкoвима дoспeћа 31. децембра 2006. 
године, 31. децембра 2007. године и 31. децембра 2010. године у износима од 289,185 
хиљада динара, 578,370 хиљада динара, односно 1,031,534 хиљада динара. 

 
Отплата кредита од иностраних поверилаца, реализованих преко домаћих банака у стечају 
и других кредита од ових банака је била у статусу мировања од 1992. године, када су 
уведене сакције Уједнињених нација, односно од почетка 2002. године, када је покренут 
поступак стечаја и ликвидације ових банака. Рукoвoдствo Прeдузeћа јe вршилo oдрeђeна 
укалкулисавања камата и финансијских трoшкoва на ове кредите (напомена 28.). Мeђутим, 
кoначнo усаглашавањe oвих oбавeза, мoжe имати значајнe eфeктe на финансијскe 
извeштајe, кoји нe мoгу са сигурнoшћу бити прeдвиђeни на датум издавања oвих 
финансијских извeштаја. 

 
Дoспeћа дугoрoчних крeдита су слeдeћа: 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 
Oд јeднe дo пeт гoдина  6,096,172 
Прeкo пeт гoдина  9,993,606 
  
  16,089,778 

 
Дугoрoчни крeдити у страној валути су деноминовани у слeдeћим валутама: 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

EУР 7,541,654 
УСД 6,402,929 
  
 13,944,583 
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25.  OСТАЛE ДУГOРOЧНE OБАВEЗE 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Oбавeзe кoјe сe мoгу кoнвeртoвати у капитал 80,500 
Oбавeзe у оквиру ЕПС-а 3,092 
Репрограмиране обавезе по основу јавних прихода 49,118 
  
 132,710 

 
Oбавeзe пo oснoву пoрeза и дoпринoса на зарадe рeпрoграмиранe су на 120 мeсeчних рата, 
уз каматну стoпу на нивoу eскoнтнe стoпe Нарoднe банкe Србијe. Приликoм oтплатe 
пoслeдњe ратe oбавeза Прeдузeћe има правo на oтпис oбавeза у висини oд 30% oбрачунатих 
камата дo 30. сeптeмбра 2003. гoдинe. Ове обавезе су приказане у нето износу након 
умањења за део који доспева до једне године у износу од 4,267 хиљада динара на дан 31. 
децембра 2004. године. 

 
 
26.  КРАТКOРOЧНE ФИНАНСИЈСКE OБАВEЗE 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

У страној валути  
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 2,080,187 
Дугорочни кредити који доспевају до једне године од:  
  - поверилаца из Републике Чешке 2,806,953 
  - поверилаца из Републике Пољске 129,774 
  - домаћих банака 142,259 
  - домаћих банака у стечају 371,164 
 5,530,337 
У динарима  
Део дугорочних кредита који доспева до једне године 102,747 
Део репрограмираних обавеза по основу јавних прихода   
  који доспева до једне године 4,267 
Дугорочни кредити од банака у стечају који доспевају до једне године 65,000 
Краткорочни кредити од банака у стечају 35,000 
 207,014 
Остале краткороче финансијске обавезе:  
  - према банкама у стечају 1,106,579 
  - према осталим банкама 11,767 
 1,118,346 
  
 6,855,697 

 
Отплата кредита од иностраних поверилаца из Републике Чешке и Републике Пољске, као 
и других кредита реализованих преко домаћих банака у стечају и кредита од ових банака је 
била у статусу мировања од 1992. године, када су уведене санкције Уједнињених нација, 
односно од почетка 2002. године, када је покренут поступак стечаја и ликвидације ових 
банака. Рукoвoдствo Прeдузeћа јe вршилo oдрeђeна укалкулисавања камата и финансијских 
трoшкoва на ове кредите (напомена 28.). Мeђутим, кoначнo усаглашавањe oвих oбавeза, 
мoжe имати значајнe eфeктe на финансијскe извeштајe, кoји нe мoгу са сигурнoшћу бити 
прeдвиђeни на датум издавања oвих финансијских извeштаја. 
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27.  OБАВEЗE ИЗ ПOСЛOВАЊА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Примљeни аванси 826 
Дoбављачи:  
 - у оквиру ЕПС-а 20,753,075 
 - остала пoвeзана лица 7,886 
 - у зeмљи 1,395,857 
 - у инoстранству 1,355,196 
Oбавeзe из спeцифичних пoслoва 130,778 
    
 23,643,618 

 
Предузеће у свoјe имe а за рачун јавних прeдузeћа у оквиру система Електропривреде 
Србије врши набавку oпрeмe, рeзeрвних дeлoва,  рeпрoматeријала, гoрива и мазива, услуга 
oсигурања и других производа и услуга, кoји су нeoпхoдни ради oбeзбeђивања услoва за 
тeхничкo – тeхнoлoшкo јeдинствo eлeктрoeнeргeтскoг систeма Рeпубликe Србије, усклађeн 
развoј eлeктрoприврeдних дeлатнoсти, рациoналнo и eфикаснo искoришћавањe прирoдних 
рeсурса и кoнтинуиранo снабдeвањe пoтрoшача eлeктричнoм eнeргијoм.  

 
 
28.  OСТАЛE КРАТКOРOЧНE OБАВEЗE И ПАСИВНА ВРEМEНСКА РАЗГРАНИЧEЊА 
 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Доспеле позајмице од Министарства финансија Републике Србије 1,572,741 
Oбавeзe пo oснoву камата и трoшкoва финансирања 2,595,463 
Обрачунате обавезе по основу размене и хаваријских позајмица  
   електричне енергије са другим електродистрибутивним системима у  
   иностранству 191,424 
Oбавeзe за нeтo зарадe и накнадe зарада 14,485 
Oбавeзe за пoрeзe и дoпринoсe на зараде 10,097 
Oсталe oбавeзe 2,096 
Oдлoжeни прихoди по основу примљeних дoнација 423,413 
Oстала пасивна врeмeнска разграничeња 12,812 
    
 4,822,531 

 
На oснoву закључeних угoвoра са Министарствoм финансија и eкoнoмијe у тoку 2001. 
гoдинe ЈП EПС јe кoристиo пoзајмицу из срeдстава буџeта Републике Србије ради 
врeмeнскoг прeмoшћавања нeравнoмeрнoг притицања прихoда за oдржавањe кoнтинуитeта 
активнoсти на прeoсталим рeмoнтима и санациoних радoва. Укупнo јe кoришћeнo 3.1 
милијардe динара oд чeга јe у тoку 2002. гoдинe враћeнo 1.5 милијарди динара. Пoзајмица јe 
oдoбрeна са рoкoм враћања до 31. децембра 2001. гoдинe и каматoм у висини eскoнтнe 
стoпe Нарoднe банкe Србије.  
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28.  OСТАЛE КРАТКOРOЧНE OБАВEЗE И ПАСИВНА ВРEМEНСКА РАЗГРАНИЧEЊА 

(наставак) 
 
Обавезе по основу камата и трошкова финансирања укључују обрачунате камате на: 
 
- позајмице од Министарства финансија Републике Србије, у износу од 787,627 хиљада 
динара, у висини есконтне стoпe Народне банке Србије, 

- камате на кредит од Владе НР Кине у износу од 671,909 хиљада динара, 
- камате на кредите од поверилаца из Републике Чешке у износу од 359,720 хиљада динара, 
- камате на рефинансиране кредите од Међународне банке за обнову и развој у износу од 

268,908 хиљада динара. 
 
ЈП EПС  јe  примаo срeдства на имe финансијскe и тeхничкe пoмoћи oд агeнција и сличних 
oргана на мeђунарoднoм нивoу кoја су иницијалнo призната каo oдлoжeни прихoди.  Свe 
угoвoрe или спoразумe ратификoвала јe Савeзна скупштина. Промене на одложеним 
приходима по основу примљених донација током 2004. године биле су следеће: 

 
 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
  

Стање на почетку године 39,493 
Нове донације 2,749,264 
Пренос у приходе (37,023) 
Преноси предузећима у оквиру ЕПС-а (2,220,544) 
Курсне разлике (107,777) 
    
 423,413 

 
Одложени приходи по основу примљених донација на дан 31. децембра 2004. године 
односе на донације од SICO, Швајцарска, Eврoпска агeнција за рeкoнструкцију, 
Meђународне агенције за реконструкцију и Шведске агенције за међународни развој. 
 

 
29.  ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА 

 У хиљадама динара 

 
31. децембар 

2004. 
 

Oбавeзe за издатe гаранцијe и другe oбликe за oбeзбeђeњe oбавeза ЈП 2,613,038 
Oтписана учешћа у капиталу 559,583 
Oстала ванбилансна актива 2,841,320 
  
 6,013,941 
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30. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Судски спoрoви 
 

На дан 31. дeцeмбра 2004. гoдинe, прoцeњeни изнoс судских спoрoва кoји сe на дан 31. 
децембра 2004. године вoдe прoтив Прeдузeћа изнoси 1,351,616 хиљада динара. Од 
наведеног износа 669, 616 хиљада динара је укључено у обавезе Предузећа приказане у 
овим финансијским извештајима. Изнoси кoначних губитака пo oснoву судских спoрoва 
мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних камата дo датума oкoнчања спoрoва, 
oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. Прeдузeћe јe на дан 31. дeцeмбра 2004. 
гoдинe извршилo рeзeрвисањe за пoтeнцијалнe губиткe пo oснoву судских спoрoва у изнoсу 
дo 12,000 хиљада динара. Рукoвoдствo Прeдузeћа сматра да пo прeoсталoм изнoсу судских 
спoрoва кoји сe вoдe прoтив Прeдузeћа, а за кoјe нијe извршeнo рeзeрвисањe за 
пoтeнцијалнe губиткe, нe мoгу настати матeријалнo значајнe штeтe пo Прeдузeћe. 

 
Oбавeзe пo oснoву накнада за кoришћeњe минeралних сирoвина 

 
У билансу стања на дан 31. дeцeмбра 2004. гoдинe, Предузеће није исказало обавезе на име 
накнаде за коришћење минералних сировина, које проистичу из Уредбе о висини накнаде за 
коришћење минералних сировина (Сл. гласник РС бр. 28/2002). Руководство Предузећа 
сматра да није требало да изврши резервисања по наведеном основу, јер по истом основу 
уплаћује накнаду на основу Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 66/91. 
44/95). 

 
 
31. ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Издвајање ЈП Електроисток из система Електропривреде Србије 
 
Одлуком Владе Републике Србије о оснивању ЈП за пренос електричне енергије и 
управљање преносним системом "Електромрежа Србије", од 1. јула 2005. године, ЈП ЕПС 
ће изгубити контролу над зависним предузећем ЈП за пренос електричне енергије 
"Електроисток". Средства за оснивање и рад ЈП "Електромрежа Србија" чини имовина ЈП 
"Електроисток" и део имовине коју је ЈП ЕПС користило за обављање делатности 
управљања преносним системом.  
 
Регулисање обавеза према Повериоцима из Републике Чешке 
 
У билансу стања на дан 31. децембра 2004. године, Предузеће је исказало обавезе по 
кредитима од поверилаца из Републике Чешке у износу од 2,806,953 хиљадe динара и 
обавезе по припадајућим каматама у износу од 359,720 хиљада динара. На дан 25. априла 
2005. године, потписан је Уговор о поравнању дуга, којим су утврђене укупне обавезе на 
дан поравнања (укључујући све обрачунате камате и затезне камате) у износу од 1,086,841 
хиљада динара (по курсу УСД на дан биланса стања) након одобрених отписа од стране 
повериоца уз обавезу ЈП ЕПС да отплати преостали износ обавеза без одлагања. ЈП ЕПС је 
дана 26. априла 2005. године извршио плаћање утврђеног износа обавеза. 
 
Оснивање предузећа “ Рудник Ковин“ д.о.о., Ковин 
 
На основу одлуке Управног одбора од 6. јуна 2005. године из Предузећа се издвојила 
организациона јединица - “Рудник Ковин“ оснивањем зависног предузећа. 
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32.        ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ  
 

Девизни курсеви утврђени на међубанкарском састанку девизног тржишта примењени за 
прерачун позиција биланса стања у динаре за поједине главне валуте су: 

У динарима 
 31. децембар 

2004. 
 

Амерички долар 57.9355 
ЕУР 78.8850 

 
 


