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ЈП „Електропривреда Србије“                                                     Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за I-XII 2020.г. 

3. Извештај о токовима готовине 

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2020. године износи 19,6 млрд. динара. 
Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-
2022. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2020. године износи 6,7 
млрд. динара.  

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано 
снабдевање и и ниске накнаде за ОИЕ. До побољшања стања готовине на дан 31.12.2020.године, у односу на 
крај 2019.године, је дошло због повлачења кредита за ликвидност у износу од 12,6 млрд.динара током 2020. 
године. 

Расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 23,9 млрд. 
динара, на дан 31.12.2018. године износило је 12,4 млрд.динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 
8,9 млрд.динара. 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у 2020. години су реализовани у износу 
од 54,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 2% (55,7 млрд. динара). 

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег 
програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног 
колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног 
колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову 
област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и 
контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он 
оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава. 

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 681,1 мил. динара 
и за 36% су мање од планираних. Исплата накнада по основу ауторских уговора није било.  

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1.288,4 мил. динара и за 15% су мањи од плана.  

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 83,2  мил. динара и мања је од плана 
за 16%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 12,1 мил. динaра и мање су од плана (83,7 мил. 
динара) за 86%. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 349,2 мил. динара и за 39% је већа од плана. 
Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано 
за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим 
физичким лицима износиле су 115,7 мил. динара и мање су од планираних. Исплата јубиларних награда у 
посматраном периоду износила је 1.317,3 мил. динара. 

Виши ново реализације отпремнина у односу на планиране, последица је одласка већег броја запослених 
радника у пензију крајем 2019. године. Исплата отпремнина, за ове запослене који су стекли услов за одлазак 
у пензију 31.12.2019. године, била је током првог квартала 2020. године. 

5. Динамика запослених 

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-
2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2020. године има 25.298 запослених, а остварени број 
запослених са стањем на дан 31.12.2020. године био је 25.028. 

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у 2020. години  
извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава. 
































