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Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, планирано је да ЈП 
ЕПС на дан 30.09.2022. године има 20.864 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 
30.09.2022. године био је 19.932. 

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 38 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 6 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По 
основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао. Запошљавање 17 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 није већи од 10% од броја запослених на неодређено време. 

 

VIII 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. 

 

IX 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) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.  

Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 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 периоду од јануара до септембра 2022. години, поднела захтев Министарству 
рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом 
купцу у износу од 815,2 милионa динара, а којa се односe на обрачунске периоде од новембра 2021. до јула 
2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, 
у овом периоду пренет је износ од 635,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ-a), односно 815,2 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 јулом 2022. године. Захтеви 
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