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

 

8. Средства за посебне намене 

Годишњим планом пословања за 2016. годину планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне 
активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС у износу од 293,6 мил. динара.  

План средстава за посебне намене за прву половину 2016.г. предвидео је износ од 121,1 мил. динара, а остварени 
трошкови износе 82,9 мил. динара, што је за 32% мање од плана. 

За спонзорства и донације у првој половини укупно је потрошено 50,4 мил. динара, што је за 7% више од плана.  

Реализовани трошкови репрезентације у првој половини су износили 8,4 милиона динара и мањи су од планираних 
за 75%. 

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване на нивоу 
од 3% од плана. 

 

9. Кредитна задуженост  

У току прве половине 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, динамиком реализацијe пројеката за чију намену су прибављана. 

У току прве половине 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 70,6 млрд. динара 
од чега се зa прву половину 2016. односи 22,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 12,6 млрд. динара, 
односно 55% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица  је касног добијања сагласности од 
стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016., што је условило кашњење 
у спровођењу поступака јавних набавки. 

  



















Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство 14.553.518                    27.021.000 54.770.000 21.908.000                   17.282.000                                     79 

2. Донације 85.865.992                    59.853.000 62.903.000 25.161.200                   33.102.000                                   132 

3. Хуманитарне активности 5.564.824                         119.000 5.595.000 2.238.000                          58.000                                       3 

4. Спортске активности 18.133.110                                   -   19.870.000 7.948.000                                 -                                       - 

5. Репрезентација 25.751.245                    19.021.000 52.057.000 24.472.400                     8.457.000                                     35 

6. Реклама и пропаганда 160.022.901                    56.311.000 98.450.000 39.380.000                   24.052.000                                     61 

7. Остало 0                                   -   0 0                                 -                                       - 

Р. бр.
План за

01.01-31.12.2016.         
Текућа година

01.01- 30.06.2016. Индекс 
01.01- 30.06.2016./ 

текућа година 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција
Реализација 

01.01-31.12.2015_.    
Претходна година

План за
01.01-31.12.2015.     

Претходна година




















































