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ЈП „Електропривреда Србије                                            Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог ГПП ЈП ЕПС за I-III 2016.г. 

 

8. Средства за посебне намене 

Годишњим планом пословања ЈП Електропривреда Србије планирани износи средстава за посебне намене, која 
укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и 
пропаганду за ЈП Електропривреда Србије за 2016. годину су 349,3 мил. динара.  

Планирана средства за посебне намене за први квартал 2016. износе 44,5 мил. динара, а остварени трошкови за 
посебне намене у овом кварталу износе 44,0 мил. динара, што је износ који је за 1% мањи од плана. 

За спонзорства и донације у првом кварталу 2016. укупно је потрошено 22,9 мил. динара, што је за 42% више од плана.  

Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом кварталу износили су 5,5 мил. динара и мањи су од 
планираних за 54%. 

Реализованих хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било. 
  
 

9. Кредитна задуженост  

У току првог квартала 2016. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком 
реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у 
уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана. 

У току првог квартала 2016. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а 
доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до 2044. године. 
 
 

10. Извештај о инвестицијама 

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год, предвиђенa су улагања у износу од 95,5 млрд. динара 
од чега се зa први квартал 2016. односи 13,0 млрд. динара, док је реализација била у висини од 6,1 млрд. динара, 
односно 47% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је касног добијања сагласности од 
стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г., што је условило кашњење 
у спровођењу поступака јавних набавки. 

  




































