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

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 и у складу са овим промењени су и трошкови запослених.  

 

6. Кретање цена производа и услуга 

Током првог квартала 2016. године, ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама: 
 ПД ЕПС Дистрибуција - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,551 до 8,038 

дин/kWh.  

 ПД ЕПС Дистрибуција - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферним ценама у распону 

од 4,971 до 5,024 дин/kWh.  

 ПД ЕПС Снабдевање - по трансферним ценама у распону од 3,803 до 3,902 дин/kWh. 

 ЈП ЕМС - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 5,023 до 5,046 дин/kWh. 

 Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 4,955 дин/kWh. 

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

 Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије - по ценама из Уговора и ценама електричне 

енергије на тржишту, у распону од 3,016 до 5,686 дин/kWh. 

 

7. Субвенције 

Током првог квартала 2016. године није било примљених субвенција и осталих прихода из буџета. 

 

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 први квартал 2016.г. предвидео је износ од 30,3 мил. динара, а остварени 
трошкови износе 40,4 мил. динара, што је за 33% више од плана. 

За спонзорства и донације у првом кварталу  укупно је потрошено 21,4 мил. динара, што је за 82% више од плана.  

Реализовани трошкови репрезентације у трећем кварталу су износили 4 милиона динара и мањи су од планираних за 
35%. 

  



















Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд Образац 6
Матични број: 20053658

у динарима

План Реализација

1. Спонзорство 14.553.518                 27.021.000 54.770.000 5.477.000                13.348.000                               244 

2. Донације 85.865.992                 59.853.000 62.903.000 6.290.300                  8.075.000                               128 

3. Хуманитарне активности 5.564.824                      119.000 5.595.000 559.500                               -                                    - 

4. Спортске активности 18.133.110                                -   19.870.000 1.987.000                               -                                    - 

5. Репрезентација 25.751.245                 19.021.000 52.057.000 6.118.100                  4.003.000                                 65 

6. Реклама и пропаганда 160.022.901                 56.068.000 98.450.000 9.845.000                14.980.000                               152 

7. Остало 0                                -   0 0                               -                                    - 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција
Реализација 

01.01-31.12.2015_.   
Претходна година

План за
01.01-31.12.2015.     

Претходна година
Р. бр.

План за
01.01-31.12.2016.        

Текућа година

01.01- 31.03.2016. Индекс 
01.01- 31.03.2016./ 

текућа година 














































