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5. Динамика кретања броја запослених 

 
 

У периоду I-XII 2022. годинe динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа: 

 
 

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ             

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) 

  Стање на дан 31.12.2021. године* 20.641 83 126 

  Одлив кадрова 713 25   

1. споразумни раскид -остало 26     

2. истек рада на одређено време   5   

3. истек рада на одређено време са прерастањем   19   

4. отказ уговора о раду 57         

5. пензија 542 1       

6. смрт 88     

                      

  Пријем 59 30   

1. пријем на неодређено време 40     

2. пријем на одређено време   30   

3. прерастање са одређеног на неодређено 19         

  Стање на дан 31.12.2022. године** 

Укупан 
број 

Број 
жена 

Број 
мушкараца 

Укупан 
број 

Број 
жена 

Број 
мушкараца 

Укупан 
број 

Број 
жена 

Број 
мушкараца 

19.987 4.329 15.658 88 12 76 19 8 11 

 *последњи дан претходнe године          

 
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља 

         

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, планирано је да ЕПС 
Група на дан 31.12.2022. године има 21.707 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на 
дан 31.12.2022. године био је 20.075.  

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 40 лица. Запошљавање 25 
лица на неодређено време спроведено је на основу Закључака Комисије зa давање сагласности за ново 
зaпoшљaвaњe и додатно радно aнгaжoвaњe кoд кoрисникa jaвних срeдстaвa добијених у претходној години. 
Запошљавање 8 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По 
основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао, a за 19 лица прерастао je радни однос са одређеног на 
неодређено време. Запошљавање 30 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на 
одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима 
и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд  и ЕПС Групи није већи од 10% од 
броја запослених на неодређено време. 

 

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. 
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7. Субвенције и остали приходи из буџета 

Електропривреда Србије остварује накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије 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), која је 
била на снази до децембра 2022. године, након чега је ступила на снагу Уредба о енергетски угроженом купцу 
(„Службени гласник РС“, број 137/22) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски 
угроженом купцу.  

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 
2022-2024. године, за 2022. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ). 

Електропривреда Србије је у 2022. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике 
Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.108,8 милионa 
динара, а којa се односe на обрачунске периоде од новембра 2021. до октобра 2022. године. Од стране Владе 
Републике Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 
786,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-a), односно 1.009,4 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 септембром 2022. године, док средства, 
по поднетом захтеву за октобар 2022. године, нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 31. 
децембром 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за 
новембар и децембар 2022. године биће поднети током првог квартала 2023. 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 
производње електричне енергије из обновљивих извора. Крајем децембра 2020. године Влада је донела Уредбу о 
висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh.  

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао 
негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према 
повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. До краја 2021. године, 
негативан салдо је увећан за додатних 3,54 милиона динара, тако да исти на дан 31. децембар 2021. године износи 
22,93 милијарде динара. 

До 1. августа 2022. године висина накнаде за подстицај за 2022. године задржана је на истом нивоу као претходне 
године, у износу од 0,437 дин/kWh. Негативан салдо у првих седам месеци 2022. године увећан је за додатних 2,39 
милијарди динара, тако да на дан 31. јул 2022. године, исти износи 25,31 милијарду динара. 

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено 
повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства. Почев од априла 2022. 
године измирење обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима врши се са доцњом у 
односу на датум доспећа обавеза, услед неликвидности гарантованог снабдевача. У складу са неведеним, осим 
негативног салда по основу неадекватне висине накнаде за подстицај, гарантовани снабдевач је оптерећен  


























