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

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1,4 млрд. динара и за 17% су мањи од плана.  

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 29%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од 
планираних за 31%. Исплате стипендија биле су за 26% мање од планираних. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 3% већи од планираног. Ове трошкове, који се 
исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим 
делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). 

 

5. Динамика запослених 
 

У периоду I-XII 2016. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа: 

 

 

Статусном променом издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном 
предузећу „Електропривреда Србије“ спроведен је прелазак запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП 
ЕПС, као и по основу припајања ПД ЕПС Снабдевања ЈП ЕПС-у спроведен је прелазак запослених из ПД ЕПС Снабдевање 
у ЈП ЕПС. У складу са овим променама, измењени су и трошкови запослених.  

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у 2016. 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. 

 

 

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд Образац 3

Матични број: 20053658

Стање на дан 31.12.2015. године* 19.618 1.702 194

1. Одлив кадрова 1.911 1.682 0

2. споразумни раскид радног односа 21 6

3. истек рада на одређено време 102

3a. истек рада на одређено време са прераст. 1.550

4. отказ уговора о раду 44 18

5. пензија 240

6. смрт 98

7. статусне промене 149 6

8. споразумно - стимулативне отпремнине 1.359

9. Пријем 8.199 276

10. пријем на неодређено време 27

10a. прерастање са одређеног на неодређено 1.550

11. пријем на одређено време 64

12. статусне промене 6.622 212

Стање на дан 30.12.2016. године** 25.906 296 1.535

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Број ангажованих по 

основу уговора (рад ван 

радног односа)

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ  ЈП ЕПС

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

неодређено време 

Број запослених на 

одређено време
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6. Кретање цена производа и услуга 

Током 2016. године ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и 
ПДВ-а): 

 

 ПД ЕПС Дистрибуција - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,551 до 9,162 дин/kWh.  

 ПД ЕПС Дистрибуција - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферним ценама у распону од 
4,971 до 5,024 дин/kWh.  

 ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,938 до 5,046 дин/kWh. 

 Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,150 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 2,607 до 7,989 дин/kWh. 

 

 

 

7. Субвенције 

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

Електропривреда Србије је током 2016. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије 
за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу  од 766,8 мил. динара (са урачунатим 
износом за акцизу и ПДВ), док је планом предвиђен износ од 800 мил. динара. Од стране Владе Републике Србије, тј. 
Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 460,7 мил. динара по овом 
основу (без акцизе и ПДВ), односно 591,9 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом. 

 

 

8. Средства за посебне намене 

Годишњим програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2016. годину планирани су износи за 
спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 314,3 
мил. динара. Остварени трошкови износе 207,5 мил. динара, што је за 34% мање од плана. 

Реализовани трошкови репрезентације у 2016. год. износили су 21,9 мил. динара и мањи су од планираних за 62%. 
Спортске активности у овој години реализоване су у износу од 9% од плана, хуманитарне активности на нивоу од 7% од 
плана, док је реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду на нивоу од 34% од плана. 

 

 

 

 

 


































































