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6. Распон планираних и исплаћених зарада  

Планирање и исплата зарада врши у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским 
прописима који уређују ову област. 

 
 

7. Субвенције и остали приходи из буџета 

Електропривреда Србије није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, међутим остварује  накнаду из 
Буџета за умањење рачуна за електричну енергију енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције 
енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски 
угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији 
уредбе о енергетски угроженом купцу. 

Електропривреда Србије је у периоду од јануара до марта 2022. години, поднела захтев Министарству рударства 
и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу 
од 267,4 милионa динара, а којa се односe на обрачунске периоде од новембра 2021. до јануара 2022. године. Од 
стране Владе Републике Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду 
пренет је износ од 208,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-a), односно 267,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-
ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за 
месеце новембар и децембар 2021. године, а која су пренета током 2022. године. 

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете 
захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јануаром 2022. године. Захтеви за пренос 
средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2022. године биће поднети током 
другог квартала текуће године. 

 
 
Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије 
 

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. 
децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од  


























