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ЈП „Електропривреда Србије“                                        Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из ТПП ЈП ЕПС за I-III 2017. год. 

II Образложење пословања 

 
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за 
период I-III 2017. год. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар-март 2017.г., са тим што је део 

података који се односи на промет електричне енергије за март 2017. год. процењен. ЈП ЕПС није у могућности да у 

роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, 
односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у 
складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне 
енергије на основу очитавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се 
подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за 
слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана. 

Приказани подаци за 2016. годину су прелиминарни. У ЈП ЕПС је у току завршна фаза на изради процене вредности 
некретнина, постројења и опреме на дан 31.01.2016. год., која није у потпуности обухваћена у овом извештају. Коначни 
финансијски резултати за 2016. год. ће се разликовати од приказаних (крајњи рок за израду годишњег финансијског 
извештаја по Закону о рачуноводству је 30.06.2017. год.). 

 
1. Финансијски резултат  

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 4,8 млрд. 
динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,2 млрд. динара. Позитиван ефекат у односу на 
план је, пре свега, резултат уштеда у делу пословних расхода услед одлагања појединих пословних активности. 

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-III 2017. год. за 3% је мањи од планираног и износи 71,9 
млрд. динара. 

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2017. год. су за 5% већи 
од планираних и износе 71,6 млрд. дин. Од укупних прихода од продаје производа и услуга 93% чини приход од продаје 
електричне енергије (66,6 млрд. динара, што је за 1% веће од плана). Приход од продаје електричне енергије се односи 
на: 

 Продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Дистрибуција 7,9 млрд. динара, ПД ЕПС 
Трговање Словенија 0,5 млрд. динара и осталим повезаним правним лицима 0,3 млрд. динара)  

 Испоруке електричне енергије за гарантовано снабдевање 28,3 млрд. динара  

 Испоруке електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање 26,2 млрд. динара  

 Испоруке лиценцираним купцима, на берзи електричне енергије и суседним ЕЕС укупно 0,3 млрд. динара  

 Испоруке ЈП ЕМС-у 2,8 млрд. динара  

 Остале испоруке 0,3 млрд. динара 

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, 
трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних 
друштава, утврђених Одлуком Извршног одбора ЈП ЕПС, актуелних регулисаних цена, остварених тржишних цена и 
закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима. 

У периоду I-III 2017. год. ЈП ЕПС је испоручио укупно 10.4 ТWh електричне енергије, што је за 2% мање од плана 
(10.6 ТWh). ЈП ЕПС је у истом периоду произвео 9,4 TWh електричне енергије (69% из ТЕ, 31% из ХЕ).  

У оквиру пословних прихода, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је 
мања за 28% од планираних, док су приходи од продаје топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом 
предвиђене били већи за 7% услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских и већег пласмана топлотне енергије од планираног 
у овом периоду. Остварена производња топлотне енергије у I-III 2017. године (192.179 MWht) била је за 65% већа од 
планске за исти период (116.600 MWht). 
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Остали приходи – Остали приходи у периоду I-III 2017. год. реализовани су у износу од 1,9 млрд. динара и значајно су 
већи су од планираних услед прихода од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених. 

Остали расходи – Остали расходи у овом периоду реализовани су у износу од 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних 
за 23%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1,3 
млрд. динара. 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 219,6 мил. динара и највећим делом се односе на 
усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију. 

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,9 млрд. динара и највећим делом се односе на 
обезвређивање потраживања. 

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2017. године завршила са нето добитком након опорезивања од 4,8 млрд. 
динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 3,2 млрд. динара. Позитиван ефекат у односу на 
план је, пре свега, резултат уштеда у делу пословних расхода услед одлагања појединих пословних активности. 

2. Биланс стања 

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.03.2017. год. дошло је до повећања вредности сталне 
имовине за 9% у односу на план услед веће вредности некретнина, постројења и опреме. Вредност нематеријалне 
имовине је 24% мања од плана. 

Укупна вредност пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2017. год. износи 997,8 млрд. динара и за 8% је већа од плана. 

3. Извештај о токовима готовине 

Стање готовине на крају првог квартала 2017. год. износи 39,0 млрд. дин. и на нивоу је планираног. 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС – реализовани су у периоду I-III 2017. год. у износу 
од 13,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 2%.  

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 966.856.879 динара. 

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 327,9 мил. динара и за 17% су мањи од плана. Трошкови 
службених путовања износили су 27,2 мил. дин. и за 34% су мањи од плана. 

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 64,5 мил. дин. и на нивоу је планираног. 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 59,1 мил дин. и за 6% су мање од 
планираних. 

 

5. Динамика запослених 
 

У периоду I-III 2017. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа: 
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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 кварталу 2017. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике 
Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу. Од стране Владе Републике 
Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 175,4 мил. динара 
(без акцизе и ПДВ), (односно 225,4 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 132,8 мил. динара 
(без акцизе и ПДВ), односно 170,7 мил. динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим 
купцима за месец новембар и децембар 2016.г. која су пренета у првом кварталу 2017.г. 

У првом кварталу 2017.г., за ову сврху планом је био предвиђен износ од 272,5 мил. динара (без акцизе и ПДВ). 

 

8. Средства за посебне намене 

Трогодишњим програмом пословања за период I-III 2017. год. планирани су износи за спонзорство и донаторство, 
хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 69,9 мил. динара. Остварени 
трошкови износе 27,3 мил. динара, што је за 61% мање од плана. 

За спонзорства и донације у овом периоду укупно је потрошено 17,7 мил. динара, што је за 20% мање од плана.  

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 3,7 мил. динара и мањи су од планираних за 74%. 
Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 5,9 мил. дин. и на нивоу је од 23% од плана, док хуманитарних 
и спортских активности у овом периоду није било. 

 

9. Кредитна задуженост  

У току првог квартала 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 току првог квартала 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. 

 

10. Извештај о инвестицијама 

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-III 2017. год. предвиђенa су улагања у износу од 13,8 млрд. 
динара, док је реализација била у висини од 3,4 млрд. динара, односно 25% од плана. Мања реализација инвестиционих 
активности последица је сложених законских пероцедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на 
Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2017-2019. год., што је условило кашњење у спровођењу 
поступака јавних набавки. 

 

 






























































