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I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије", Београд.
Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.
Седиште: Београд, Балканска број 13.
Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.
Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.
ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно
гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може
да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.
ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и
лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од
25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а
најдуже десет година.
Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне
и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности
производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од
07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и
биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017.године.
Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.
Матични број ЈП ЕПС: 20053658.
Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.
Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.
Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године усвојио је Надзорни
одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године.
Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа
„Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.
ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:
-

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за дистрибуцију електричне
енергије и управљање дистрибутивним системом и

-

„ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је
отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу
Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала
Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог
у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију
неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од
17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред
припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских
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радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује
потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна
контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018.године.
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016
од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној
Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и
дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године.
Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици је регистровано.
Извештај о реализaцији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда
Србије“, Београд „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за
извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар
д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица.

II Образложење пословања
Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране
Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању
сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022.године 26.
децембра 2019.године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд
за период 01.01.- 31.03.2020. године урађен је на основу стварних књижења.
Услед непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 и увођењем ванредног стања на
територији Републике Србије 15.03.2020.године, капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су наставили
да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача. Услед
новонастале ситуације, очекује се да ће у наредном периоду доћи до смањења прихода ЈП ЕПС, као последица
умањене потрошње електричне енергије и драстичног пада тржишних цена електричне енергије, као и још
значајнијег пада наплате рачуна за испоручену електричну енергију, од половине марта 2020. године Очекује се
да ће се овај тренд наставити и у периоду непосредно након укидања ванредног стања. Овакав след неповољних
спољних утицаја на пословање ЈП ЕПС несумњиво ће довести до угрожавања пословања Групе ЕПС, а посебно
ликвидности, тј. умањене способности ЈП ЕПС да измирује текуће финансијске обавезе у року.
1. Финансијски резултат
ЕПС група је период I-III 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 7,9 млрд.
динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара.
Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2020. године износе 67,9 млрд. динара и мањи
су од планираних (70,1 млрд. динара) за 3%.
Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у
износу од 64,4 млрд. динара, и за 2% су мањи од планираних у истом периоду. Оствaрени су нижи приходи од
продаје електричне енергије, услед мањих количина расположиве електричне енергије oд планираних за 1%.
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Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2020. године износила је 9,7 ТWh и за 0,5% је
већа у односу на план (9,6 ТWh). Остварена производња хидроелектрана је већа за 3% у односу на план у истом
периоду (производња проточних ХЕ је била за 7% већа од плана, акумулационих ХЕ за 12% мања од плана и РХЕ
за 19% мања од планиране), као последица лоше хидрологије и нижих остварених просечних дневних дотока
посебно на Дрини (нижи за 30% у односу на просечне дотоке за период 2010-2019. године). Остварена производња
термоелектрана у периоду I-III 2020. године била је мања у односу на план за исти период године за 0,5% (ТЕ на
угаљ за 1% мање од плана, а ТЕ ТО за 41% вeћа од плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 99 GWh (план 70 GWh)
и биле су ангажоване према потреби у јануару и фебруару 2020. године. Термоблокови су радили према довозу,
квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Због увођења ванредне ситуације, почетак ремонтне
сезоне на термоелектранама је померен за мај 2020. године . У укупној структури производње учешће
термоелектрана на угаљ је 72,5%, хидроелектрана 26,4%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1% укупне производње
и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.
Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне
енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.
Структура прихода од продаје електричне енергије:
ЕПС Група

Гарантованo снабдевање
Комерцијално и резервно снабдевање
ЕМС АД
Берза
Лиценцирани купци
Извоз
Остале испоруке
Приход од електричне енергије

Остварење
I-III 2020
1
30.781.112
27.949.217
3.019.712
479.495
882.383
814.046
496.236
64.422.201

000 дин
План
I-III 2020
2
31.905.952
25.564.162
3.453.925
0
3.284.551
1.306.750
295.944
65.811.284

Индекс
3 (1/2)
96
109
87
0
27
62
168
98

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог
снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Продаја електричне енергије лиценцираним
купцима и АД ЕМС-у била испод планиране за тај период.
У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,7
млрд. динара и мањи је од планираног (1,2 млрд. динара) за 38% услед мањег пласмана (реализовано 130 хиљада
тона док је план био 233 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 0,9 млрд.
динара и већи је за 12% у односу на план.
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 0,6 млрд.
динара и већи су од планираних у истом периоду за 27% (0,5 млрд. динара) и највећим делом се односе на:
приходе од примљених донација од потрошача електричне енергије, на приходе од примљених донација из
иностранства, на приходе по основу прикључака (посебних, појединачних и групних), као и на приходе од премија,
субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.
Други пословни приходи су реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и мањи су за 42% од планираних
(1 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга,
од продаје пепела, од превоза железницом, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине итд. У оквиру
ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у
износу од 0,07 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 15% од планиране (0,5 млрд. динара).
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Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-III 2020.
године износе 56 млрд. динара и мањи су од планираних (64 млрд. динара) за 13% .
Трошкови материјала – су у периоду I-III 2020. године остварени у износу од 2,8 млрд. динара и мањи
су од планираних (3,2 млрд. динара) за 12%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала
за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова: ХТЗ
опреме, утрошених хемикалија, материјала за одржавање чистоће, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова
осталог режијског материјала итд.
Трошкови горива и енергије – су периоду I-III 2020. године износили 14,3 млрд. динара и мањи су од
планом предвиђених (17,8 млрд. динара) за 20%.
Трошкови набавке електричне енергије периоду I-III 2020. године износили су 5,5 млрд. динара и мањи
су од планираних за 32%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне
енергије ван ЕПС у првом кварталу 2020. године износила је 418 GWh (4,1 млрд. динара). Трошкови приступа и
коришћења система за пренос износе 5,4 млрд. динара и мањи су од планираних (5,9 млрд.динара) за 9%. До
одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.
Трошкови угља износе 0,5 млрд. динара и мањи су од планских за 43% и односе се на трошкове екстерно
набављеног угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕКО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и течног гаса су износили 2,8 млрд. динара и већи су од
планираних за 2% (услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских током јануара и фебруара).
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2020.
године у износу од 15,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (16 млрд. динара) за 3%.
Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП
„Електропривреда Србије“ за период 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. Мања реализација трошкова запослених од планираних
највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим
пословима, накнада по уговору о делу, накнада по основу ауторских уговора, превоза запослених на посао и са
посла итд.
Трошкови производних услуга – су у периоду I-III 2020. године износили 5,6 млрд. динара и мањи су од
планираних (8 млрд. динара) за 29%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених
трошкова услуга од планираних, и то код услуга одржавањa, услуга очитавања бројила, услуга разних испитивања
и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката, научно истраживачког рада, разних истраживања,
закупнина итд.
Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2020. године износили 12,2 млрд. динара и за 2% су већи од
плана (12 млрд. динара).
Трошкови дугорочних резервисања – у периоду I-III 2020. године износили су 0,15 млрд. динара и мањи
су од планираних за исти временски период. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих
лица (у износу од 0,1 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,05
млрд. динара). У оквиру планских трошкова дугорочних резервисања налазе се и накнаде и друге бенефиције
запослених - јубиларне награде (0,6 млрд. динара) и отпремнине за одлазак у пензију (0,2 млрд. динара) које су
планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа. Обрачун ових
позиција у складу са сложеним обрачуном МРС 19, обављаће се на крају године.
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Нематеријални трошкови – су у периоду I-III 2020. године износили 6,2 млрд. динара и мањи су од у
планираних (6,7 млрд.динара) у истом периоду за 8% . У оквиру ових трошкова се налазе трошкови осигурања,
трошкови репрезентације, трошкови интелектуалних услуга правних лица, трошкови обезбеђења и заштите
објеката, остали материјални расходи и остале услуге итд., чија је реализација појединачно гледано била мања
од плана у истом периоду.
Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2020. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа
од 11,9 млрд. динара и већи је од планираног (6,2 млрд. динара).
Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен
позитиван резултат у износу од 0,9 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са
једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних
курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду.
Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,3 млрд. динара и највећим делом се односе на
усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.
Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,3 млрд. динара и највећим делом се односе на
обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.
Остали приходи – у периоду I-III 2020. године реализовани у износу од 0,08 млрд. динара и мањи су од
планираних (0,2 млрд. динара) за 63%.
Остали расходи – су у периоду I-III 2020. године износили 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних (1,8 млрд.
динара) за 17%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним
предузећима са Косова и Метохије (1,3 млрд. динара).
ЕПС Група је период I-III 2020. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом
(након пореза) у износу од 7,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 3,4 млрд. динара.
Остварени добитак резултат је мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате
електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама,
рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизацију коришћења
производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и
енергетске ефикасности.
Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цене електричне
енергије (дугогодишње вођење политике неекономске цене), као и неадекватне висине накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (непромењена од јануара 2015. године).

2. Биланс стања
Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2020. године износи 1.162,2 млрд. динара и на нивоу
је планиране. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан
удео имају некретнине, постројења и опрема.
Стање обртне имовине износи 119,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан
31.03.2020.године износи 14,1 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2020.
године износи 51,1 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.03.2020. године износи 40 млрд. динара.
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Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних
обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2020. године износи 124 млрд. динара.
Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан
31.03.2020. године износи 110 млрд. динара.
Рацио укупне задужености (Debt/assets) на дан 31.03.2020. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне
пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент
задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се
пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2019.године је такође
износио 11%.
Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2020. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је
сваки динар текућих обавеза покривен са 1,23 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први
индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на на дан
31.12.2019.године је износио 1,09. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.
3. Извештај о токовима готовине
Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 31.03.2020. године износи 14,1 млрд. динара.
Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године било је предвиђено да
стање новчаних средстава на дан 31.03.2020. године износи 30,6 млрд. динара.
Ликвидност Групе ЕПС се већ дуже време погоршава. Ради упоредивости расположиво стање готовине на крају
обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 39,7 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило
је 27,3 млрд.динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 20,7 млрд.динара.
4. Трошкови запослених
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-III 2020. године реализовани
су у износу од 15,5 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (16 млрд. динара).
Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда
Србије“ за период 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 168,3 мил. динара и
мање су у односу на планиране за 36%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 341,6 мил.
динара и за 17% су мањи од плана.
Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 28,6 мил. динара и мања је од плана за
5%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 7,5 мил. динaра и мање су од плана за 67%.
Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 94 мил. динара за 27% је већа у односу на
планиране. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома
је тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване
су у износу од 8,7 мил. динара. Исплата по основу ауторских уговора није било.
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Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су веће од планираних, што је последица начина књижења
ових трошкова. Почев од 2020.године књижење трошкова по основу стипендија врши се на контима синтетике 525
(52500-нето, 52501-порези и 52502-доприноси), уместо досадашњег књижења на конту 52908. Трошкови накнада
физичким лицима по основу осталих уговора на којима се исказују укупни трошкови накнада физичким лицима по
напред непоменутим уговорима, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују
обавезе за порезе и доприносе, а у складу са Правилником о контном оквиру ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014).
Последично, реализација плана по осталим уговорима мора се посматрати делом кроз реализацију на овој
позицији, а делом кроз реализацију на позицији осталих личних примања. Већа реализација од плана није
суштинска већ је последица рекласификације у књижењу ових трошкова.
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
У току периода I-III 2020. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА
Р.
бр.

1.

2

Основ одлива / пријема кадрова

Стање на дан 31.12.2019. године*
Одлив кадрова
споразумни раскид радног односа
истек рада на одређено време
истек рада на одређено време са прераст.
отказ уговора о раду
пензија
смрт
Пријем
пријем на неодређено време
пријем на одређено време
прерастање радног односа
Стање на дан 31.03.2020. године**
*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Број
запослених
на
неодређено
време
27.591
49
3
16
10
20
278
273

Број
запослених на
одређено
време
492
198
2
186
5
5

Број
ангажованих
по основу
уговора (рад
ван радног
односа)
985

50
50

5
27.820

344

1.114

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС
на дан 31.03.2020. године 29.228 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан
31.03.2020. године био је 28.164.
Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-III 2020. годинe
извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава.
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6. Кретање цена производа и услуга
Током периода I-III 2020. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама
(све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):
-

Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,154 до
4,157 дин/kWh

-

За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по
ценама у распону од од 4,452 до 7,889 дин/kWh.

-

За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 7,033 до 7,037
дин/kWh.

-

За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД
(са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у
распону од 9,599 до 9,826 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,9% од 1.
децембра 2019. године. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно
нижа од цена у земљама региона и Европе.
Цене приступа и коришћења дистрибутивног система су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана
за око 2% од 9. новембра 2019. године.
Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном
тржишту.
Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је у децембру 2019. године била по просечној цени од 5,578
дин/kWh , док је у првом кварталу 2020.године била по просечној цени од 4,604 дин/kWh, што је последица пада
цена на тржишту
Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије
Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године и износи 0,093
дин/kWh. Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју
доноси Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње
електричне енергије из обновљивих извора.
Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2019. године имао
негативан кумулативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према
повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 9,73 млрд. динара, док кумулативни
негативни салдо на дан 31. март 2020. године износи 11,88 милијарди динара.
У 2020. години планирана је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије у
висини од око 15,6 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,093 дин/kWh губитак
би само у 2020. години износио 9 млрд. динара. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача
у 2020. години, а уважавајући Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
потребно је да висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ буде 0,417 дин/kWh (а да би се покрио кумулирани
губитак 0,745 дин/kWh). Ове цене би биле знатно веће да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне
енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп
електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног
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стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта
2020. године као и од независних произвођача, врши се по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну
цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о
регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019.
године у износу од 3,302 RSD/kWh.
Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено
повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.
7. Субвенције и остали приходи из буџета
Група ЕПС није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, већ добија накнаду из Буџета за одобрене
попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима, 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.
Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину, за ове
намене је предвиђен износ од 1.595 милиона динара (без акцизе и ПДВ).
Електропривреда Србије је у периоду јануар-март 2020. године поднела захтев Министарству рударства и
енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од
301,1 милион динара, а којa се односe на обрачунске периоде од новембра 2019. до јануара 2020. године. Од
стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду
пренет је износ од 163,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 210,3 милиона динара (са акцизом и ПДВом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за
месеце новембар и децембар 2019. године, која су пренета током 2020. године.
Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 70,7 милиона динара
(без акцизе и ПДВ-а), односно 90,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу
умањења енергетски угроженим купцима за јануар 2020. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења
енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2020. године поднети су након истека првог квартала 2020.
године, односно током априла и маја исте године.
8. Средства за посебне намене
Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирана су средства
за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности,
репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС .
У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава,
медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области
енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЕПС је издвајао средства за донације удружењима,
хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење
здравствених тегоба.
Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка
појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки
напредак и реализација иновативних пројеката.
Средства за посебне намене планирана су у периоду I-III 2020. г. у укупном износу од 83,1 мил. динара, док
остварени трошкови износе 79,4 мил. динара, што је за 4% мање од плана за исти временски период.
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Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и
пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације.
Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 5,9 мил. динара и мање су за 63% од плана за
исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост
До 31.03.2020. 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.
На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан
06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању
обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о
регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше
СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. С тим
у вези, доспеле обавезе на дан 30.03.2020. год. (главница и камата), по основу, нису измирене.
Осим наведеног, до 31.03.2020. 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, све до краја
отплатног периода.
Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног (у динарима), који се односи
на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2020. год. до 31.03.2020. год. је узроковано нижом
реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

10. Извештај о инвестицијама
Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-III 2020. године предвиђенa су улагања у износу од 26,9 млрд.
динара, док је реализација била у висини од 11,6 млрд. динара, односно 43,3% од плана. Учешће сопствених
средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 74% (8,6
млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене
Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране
Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању
сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022.године 26.
децембра 2019.године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).
Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2020. године урађен је
на основу стварних књижења.
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