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електричне енергије; приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава од 
донација из ранијег периода; као и на приход по основу прикључака. 

Други пословни приходи су реализовани у износу од 716,2 мил. динара, док су планирани приходи 
износили 3,4 млрд. динара. 

У периоду I-VI 2017. године планом су предвиђена средства у износу од 2,2 млрд. динара по основу 
префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова China Machinery Engineering 
Corporation, Кина (CMEK) у ТЕ-КО Костолац. До реализације прихода по овом основу у посматраном периоду није 
дошло. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског 
колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити. 

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 
2017. године износе 103,6 млрд. динара, и мањи су од планираних за 5%. 

Трошкови материјала – су у периоду I-VI 2017. године остварени у износу од 5,65 млрд. динара и мањи су 
од планираних за 25%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за текуће и 
инвестиционо одржавање од планираних у истом периоду. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки 
услед касног усвајања трогодишњег програма пословања за 2017-2019.г. одложена су поједина улагања, што је 
условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране. 

Трошкови горива и енергије – су у периоду I-VI 2017. године износили 21,9 млрд. динара и већи су од 
планом предвиђених за 6%.  

Већа реализација трошкова течног горива и гаса у односу на план, била је и по основу већег ангажовања 
Панонских ТЕ-ТО у прва три месеца 2017. године. У посматраном периоду, планом је била предвиђена производња 
електричне енергије од 70 GWh, док је остварена производња износила 87 GWh (услед изузетно хладне зиме и 
ниских температура у јануару и фебруару). У Панонским ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса износили 
су 1,2 млрд. динара и за 7% су већи од планираних који су износили 1,1 млрд. динара. 

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2017. године износе 9,1 млрд.динара од чега се 
највећи износ односи на увоз електричне енергије 5,86 млрд. динара (1.025 GWh), док је планом предвиђено 2,66 
млрд. динара (472 GWh). Повећан увоз електричне енергије условљен је недостатком расположиве електричне 
енергије из сопствених капацитета и хладном зимом. Набавка електричне енергије од повлашћених произвођача 
износила је 2,9 млрд.динара што је у односу на план (2,6 млрд.динара) више за 11,5%. 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2017.године 
у износу од 31,1 млрд. динара.  

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Посебном колективном 
уговору за ЕПС. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за 
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом 
основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 2.119.761.407 динара. 

Трошкови зарада у периоду I-VI 2017. године износили су 28,2 млрд.динара што је за 2% мање од 
планираних (28,7 млрд.динара). 
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Трошкови производних услуга – су у периоду I-VI 2017.године износили 9,5 млрд. динара и мањи су за 
36% од планираних. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга за 
одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, 
што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране. 

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2017.године износили 22,5 млрд. динара и већи су  у односу на 
планске за 12%. Група ЕПС је током 2016. године ангажовала независног проценитеља за утврђивање фер 
вредности на дан 31. јануара 2016. године и спровела је књижења за ефекте процене  некретнина, постројења и 
опрема које служе за обављање енергетске делатности.  

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2017.године износили 1,3 млрд. динара и мањи су 
од планираних за исти временски период за 66%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених 
- јубиларне награде (у износу од 0,54 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,24 млрд. динара), трошкови за 
резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,40 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања 
природних богатстава (у износу од 0,11 млрд. динара). 

Нематеријални трошкови – су у периоду I-VI 2017.године износили 11,6 млрд. динара и мањи су од 
планираних за 16%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су 
настале на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и 
платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих 
материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања  извођача 
радова China Machinery Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ТЕ-КО Костолац у износу од 2,2 млрд. динара, до 
чије реализација по овом основу није дошло. Завршетак ових пројеката (изградња индустријског колосека и 
изградњи пристаништа), касни због сложене законске процедуре. 

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2017.године, Група ЕПС је забележила добитак из пословних 
односа од 7,95 млрд. динара, што је за 8% више у односу на планирани резултат у истом временском периоду (7,39 
млрд. динара). 

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 7,4 млрд. динара и већи је од планом 
предвиђеног (2,64 млрд.динара). Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних 
разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених, са једне стране, и 
мањих расхода камата према трећим лицима, од планираних, са друге стране. У првих шест месеци 2017.године 
ефекат од позитивних курсних разлика по обавезама и потраживањима износио је 4,1 млрд.динара. 

Остали приходи – су у периоду I-VI 2017.године реализовани у износу од 0,5 млрд. динара и мањи су од 
планираних за 24%. Мања реализација ових прихода од планираних, у највећем делу била је по основу слабије 
наплате отписаних потраживања, мањих  прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених за јубиларне награде, и прихода по основу смањења обавеза по основу накнада за заштиту животне 
средине. 

Остали расходи – су у периоду  I-VI 2017.године износили 5,75 млрд. динара и већи су од планираних за 
43%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ 
(2,63 млрд. динара). На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду утицали су расходи 
по основу директних отписа других потраживања који су периоду I-VI 2017. године прокњижени у износу од 1,7 млрд. 
динара. 

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 5,3 млрд. динара. 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,59 млрд. динара и највећим делом се 
односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију. 

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 8,78 млрд. динара и односе се на 
обезвређивање потраживања. 
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ЕПС Група је период I-VI 2017.године завршила са нето добитком у износу од 30,8 мил. динара, док је планом 
био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара. Услед лоших временских услова, изузетно хладне зиме и ниских 
температура у јануару и фебруару, остварена производња електричне енергије у посматраном периоду је 
била мања у односу на планиране. 

2. Биланс стања 

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2017.г. износи 1.158,3 млрд. динара и већа је од планом 
предвиђене, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме. Стална имовина чини 90% 
укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. 
Стање обртне имовине износи 118,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2017.г. 
износи 38,7 млрд. динара и веће је од планираног у истом временском периоду за 33%. 

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2017.г. износи 36,0 млрд. динара што је у односу на 
стање на дан 31.12.2016.г. (46,3 млрд.динара) смањење за 23%. 

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 
30.06.2017.г. износи 129,5 млрд. динара.  

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2017.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки 
динар текућих обавеза покривен са 1,68 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор 
сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. 

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.06.2017.г у износу од 1,21 мерен односом текућих средстава коригованих 
за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће 
обавезе у року. 

3. Извештај о токовима готовине 

У извештају о новчаним токовима за I-VI 2017.године планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у 
износу од 29,1 млрд. динара.  

Услед мањих инвестиционих активности у првих шест месеци 2017.г., кашњења у спровођењу поступака јавних 
набавки, стање готовине на крају 30.06.2017.г. веће је од планираног и износи 38,7 млрд. динара.   

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у првих шест месеци 2017. године 
реализовани су у износу од 31,1 млрд. динара. 

Трошкови зарада у периоду I-VI 2017.године износили су 28,2 млрд.динара што је за 2% мање од планираних (28,7 
млрд.динара). 

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 705 мил. динара и за 19% су мањи од плана.  

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 1% већи од планираног. На позицији помоћ 
радницима и породицама радника је такође дошло до пробијања планираног износа, али наведене трошкове који 
се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, је веома тешко прецизно планирати 
(највећим делом је везано за рађање деце запослених као и смрт запослених, које је тешко планирати). 
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5. Динамика запослених 

 

У току периода I-VI 2017.године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа: 
 

 

 

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-VI 2017. години 
извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време. 

 

6. Кретање цена производа и услуга 

Током периода I-VI 2017. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама 
(све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а): 

- Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 5,038 до 5,171 дин/kWh 

- ЈП Електрокосмет Приштина - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh 

- Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту - по ценама из 
Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 5,698 до 14,359 дин/kWh 

- На SEEPEX берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 5,166 до 6,616 дин/kWh 

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд Образац 3

Матични број: 20053658

Стање на дан 31.12.2016. године* 29.424 355 1.535

1. Одлив кадрова 181 86 0

споразумни раскид радног односа 17

истек рада на одређено време 44

истек рада на одређено време са прерастањем 42

отказ уговора о раду 24

пензија 92

смрт 48

2. Пријем 319 282 0

пријем на неодређено време 267

прерастање са одређеног на неодређено 44

пријем на одређено време  276

пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана 6

пријем из Електропривреде Србије 8

Стање на дан 30.06.2017 године** 29.562 551 2.188
*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ  ЕПС ГРУПА

Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова
Број запослених на 

неодређено време 

Број запослених на 

одређено време

Број ангажованих по 

основу уговора (рад 

ван радног односа)
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- На регионалном тржишту – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 4,714 до 6,595 
дин/kWh 

- ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,501до 4,531 дин/kWh. 

 

 

7. Субвенције и остали приходи из буџета 

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног 
министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим 
купцима рефундира се из Буџета Републике Србије. 

Електропривреда Србије је у првом полугодишту 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике 
Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу. Од стране Владе 
Републике Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 
299 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 384,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових 
средстава износ од 132,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 170,7 милиона динара (са акцизом и ПДВ-
ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета 
током 2017.г. 

У првом полугодишту 2017.г. за ову сврху планом је био предвиђен износ од 545 милиона динара (без акцизе и ПДВ). 

 

8. Средства за посебне намене 

Трогодишњим програмом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, 
донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 
2017. годину су 342,3 мил. динара.  

Планирана средства за посебне намене у периоду  I-VI 2017.године износе 177,4 мил. динара. Реализовани 
трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 86,9 мил. динара, што је за 51% мање од плана. 

За спонзорства и донације у периоду  I-VI 2017.године укупно је потрошено 52,7 мил. динара, што је за 22% мање 
од плана у истом периоду.  

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 10,9 мил. динара и мањи су од планираних за 
69%.  

Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 21 мил. динара и знатно су мањи 
су у односу на планиране. Реализација средстава намењених за спортске активности у овом периоду била је знатно 
мања у односу на планиране. Издатака за хуманитарне активности у посматраном периоду није било. 

 

9. Кредитна задуженост  

У периоду I-VI 2017. 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. 






























