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

по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања 
резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине и јубиларне награде у износу од 334 мил. дин. 

Остали расходи – Остали расходи у прва два квартала 2016. године износили су 3,1 млрд. динара и мањи 
су од планираних за 27%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним 
предузећима са КиМ (2,7 млрд. динара). 

Резултат из осталих односа – негативан је у висини од 1,9 млрд. динара. 

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 13,1 млрд. динара, док је 
планом био предвиђен нето губитак у износу од 3,0 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 10,1 млрд. 
динара у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првој половини 2016.г. и уштедама у делу 
пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности због кашњења са реализацијом јавних 
набавки. 

 

2. Биланс стања 

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.06.2016. износи 1100,1 млрд. динара и већа је за 2% у односу 
на план. 87% укупне пословне имовине чини стална имовина, док у структури сталне имовине доминантан удео имају 
некретнине, постројења и опрема.  

 

3. Извештај о токовима готовине 

У извештају о новчаним токовима за првих шест месеци 2016. планирано је стање готовине на крају обрачунског 
периода у износу од 28,7 млрд. динара, док реализовано стање готовине на крају прве половине године износи 57,1 
млрд. динара. 

Услед бољег финансијског резултата од планираног у првих шест месеци 2016. године, мањих инвестиционих 
активности које су последица касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП 
„Електропривреда Србије“ за 2016.г. и због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају 
овог периода знатно је веће од планираног. 

  

 

4. Трошкови запослених 
 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у првих шест месеци 2016. реализовани су у 
износу од 30,5 млрд. дин. и за 2% су мањи од планираних.  

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 0,71 млрд. динара и за 19% су мањи од плана.  

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 3%, док су Накнаде трошкова на службеном путу мање од 
планираних за 34%. Исплате стипендија биле су за 7% мање од планираних. 
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7. Субвенције 

Електропривреда Србије током прве половине 2016. године није примила премије, субвенције, дотације ни донације 
из буџета. Планом за 2016. годину, за период I-VI предвиђен је приход од 175 мил. динара по основу субвенције 
енергетски заштићеним купцима до чије реализације није дошло. 

 

 

 

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 период I-VI 2016. износе 149,9 мил. динара, док остварени трошкови за 
посебне намене у овом периоду износе 95,6 мил. динара, што је износ који је за 36% мањи од плана. 

За спонзорства и донације у првих шест месеци 2016. укупно је потрошено 59,4 мил. динара, што је за 6% више од 
плана.  

Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 11,7 мил. динара и мањи су од 
планираних за 68%. 

Трошкови рекламе и пропаганде у истом периоду износили су 24,4 мил. динара и мањи су од планираних за 47%. 

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване у висини 
од свега 2% од плана. 
 
  



















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

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство 19.602.444 28.295.000 55.543.000 22.291.500 18.244.000 82

2. Донације 96.342.800                  108.038.000 79.743.000 33.578.200 41.171.000 123

3. Хуманитарне активности 6.491.960                         701.000 8.259.000 3.566.000 58.000 2

4. Спортске активности 18.397.163                                   -   19.930.000 7.978.000 0 0

5. Репрезентација 45.689.426                    72.180.000 74.655.000 36.781.080 11.681.000 32

6. Реклама и пропаганда 176.720.767                    74.520.000 111.183.000 45.744.000 24.425.000 53

7. Остало 0                                   -   0 0 0 0

Индекс 
01.01- 30.06.2016./ 

текућа година 

План за
01.01-31.12.2015.         

Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција
Реализација 

01.01-31.12.2015.     
Претходна година

План за
01.01-31.12.2016.          

Текућа година

01.01- 30.06.2016.
Ред. 
бр.














