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Остали расходи – Остали расходи у овом периоду реализовани су у износу од 4,6 млрд. динара и већи су од планираних 
за 18%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,6 
млрд. динара. 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 463,1 мил. динара и највећим делом се односе на 
усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију. 

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 7,4 млрд. динара и највећим делом се односе на 
обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. 

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2017. год. завршила са нето добитком након опорезивања од 161,3 мил. 
динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,0 млрд. динара. Лошији резултат у односу на 
план је, пре свега, резултат изузетно оштре зиме која је донела тешкоће у производњи електричне енергије и 
значајно већи увоз електричне енергије у односу на план. 

 

2. Биланс стања 

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.06.2017. год. дошло је до повећања вредности сталне 
имовине за 6%, што је резултат процене вредности дела некретнина, постројења и опреме, као и већег учешћа дугорочних 
финансијских пласмана. Вредност нематеријалне имовине је за 15% мања од плана. 

Укупна вредност пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.06.2017. год. износи 960,5 млрд. динара и за 4% је већа од плана. 

 

3. Извештај о токовима готовине 
 

Стање готовине на крају другог квартала 2017. год. износи 21,4 млрд. дин. и 22% је мања од плана. 

 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-VI 2017. год. у износу 
од 27,4 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 ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) 
у првом кварталу 2017. године уплатио у Буџет Републике Србије 1.863.182.292 динара. 

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 647,1 мил. динара и за 19% су мањи од плана. Исплаћене 
дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 63,4 мил. дин. и за 26% су мање од 
плана. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 124,8 мил. дин. и 2% је мања од плана. Ови трошкови 
исплаћени су у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“ (највећим делом је везано за рађање деце 
запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 119,5 мил дин. и за 5% су мање од 
планираних. 
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5. Динамика запослених 
 
 

 

У периоду I-VI 2017. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа: 

 

 
 

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. 

 

6. Кретање цена производа и услуга 

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

 

 ПД ЕПС Дистрибуција - за губитке у дистрибутивном систему, по трансферној цени од 4,948  дин/kWh 

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд Образац 3

Матични број: 20053658

Стање на дан 31.12.2016. године* 25.906 296 1.535

1. Одлив кадрова 165 69

споразумни раскид радног односа 14 1

истек рада на одређено време 19

истек рада на одређено време са прераст. 37

отказ уговора о раду 17

пензија 76

смрт 43

статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе) 15 12

2. Пријем 305 256

пријем на неодређено време 261

прерастање са одређеног на неодређено 37

пријем на одређено време 242

пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана 12

статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе) 7 2

Стање на дан 30.06.2017. године** 26.046 483 1.767

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ  ЈП ЕПС

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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 ПД ЕПС Дистрибуција - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,544 до 9,117 дин/kWh  

 ЈП ЕМС - за губитке у преносном систему, по ценама из Уговора у распону од 4,416 до 4,531 дин/kWh 

 ЈП ЕМС – за сопствену потрошњу, по ценама из Уговора у распону од 6,113 до 6,673 дин/kWh 

 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 4,714 до 14,359 дин/kWh 

 

 

7. Субвенције 

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 за период I-VI 2017. год. планирани су износи за спонзорство и донаторство, 
хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 161,2 мил. динара. Остварени 
трошкови износе 84,0 мил. динара, што је на нивоу од 52% од плана. 

За спонзорства у овом периоду укупно је потрошено 24,4 мил. динара, што је на нивоу плана.  

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 8,9 мил. динара и мањи су од планираних за 68%. 
Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 21,0 мил. дин. и на нивоу је од 40% од плана, спортске активности 
су реализоване у износу од 2,2 мил. динара и на нивоу су од 14% од плана, док хуманитарних активности у овом 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. 

У периоду I-VI 2017. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле 
обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима. 




























































