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ЈП „Електропривреда Србије“                                                                                                                Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за I-VI 2018.г. 

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 312-137/2015-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. 

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 2018-2020. године усвојен је од стране  
Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године. 

Влада РС је на седници од 5. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм 
пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 
2018. године). 

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су у 
складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. године којим је 
прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели статусну промену 
издвајања уз припајање којим је део имовине и обавеза зависног привредног друштва Оператора дистрибутивног 
система „ЕПС Дистрибуција“ припојен матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Правне последице 
статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о 
регистрацији. 

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и  „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд 
су на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-
2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног 
јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године. Привредно друштво за снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд је брисано из Регистра привредних 
субјеката услед статусне промене припајања тог привредног друштва матичном Јавном предузећу 
„Електропривреда Србије“, Београд. 

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 
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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 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. 

Извештај о реализaцији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда 
Србије“,  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана и Привредног друштва за извођење 
грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. 
Лазаревац. 

II Образложење пословања 

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2018.године урађен је 
на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2018.године процењен, а то су пре 

свега подаци о промету електричне енергије. 

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. 

Поред тога процењен је и део података који се односи на: 

 Приходе од активирања учинака и робе 

 Трошкове материјала и горива  

 Одржавање 

 Резервисања 

 Закупнине у осталим пословним расходима 

 Расходе по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију итд. 

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2018. године обухвата  
пословање ПД Колубара Грађевинар, док Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 
период 2018-2020. године нису обухваћени горе поменути подаци.  

1. Финансијски резултат 

ЕПС група је период I-VI 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 4,4 млрд. 
динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,5 млрд. динара. 

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2018. године износе 117,6 млрд. динара и мањи 
су од планираних (121,4 млрд. динара) за 3%. 

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у 
износу од 112,1 млрд. динара, што је за 1% мање у односу на планиране (113,7 млрд. динара).  
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У периоду I-VI 2018. године електране ЕПС-а су произвеле 18,4 TWh електричне енергије, што је у односу на план 
(18,2 TWh)  за исти период више за 1%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији, и изнад плана остварених 
просечних дотока на Дунаву и Дрини у овом периоду године, остварена производња хидроелектрана је већа за 30% 
у односу на план у истом периоду (производња проточних је била за 28% већа од плана, производња акумулационих 
ХЕ је била за 78% већа од плана,  и производња РХЕ за 9% већа од плана). Остварена производња термоелектрана 
у периоду I-VI 2018. године била је мања у односу на план за 11% (ТЕ на угаљ за 11% мање од плана, и ТЕ ТО за 
18% вeћа од плана). У укупној структури производње, учешће термоелектрана на угаљ је 61,1 %, хидроелектрана  
38,2 %,  Панонских ТЕ-ТО 0,5% и ЕПС Обновљивих извора 0,2%.  

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2018. је износила 18,9 ТWh, што је на нивоу плана. Остварени приход 
од електричне енергије је мањи од планираног прихода за 1%. Приходи од продаје електричне енергије утврђени су 
на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена. 

Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије: 

 за гарантовано снабдевање (52,7 млрд. динара),  

 за комерцијално и резервно снабдевање (46,4 млрд. динара),  

 ЈП ЕМС-у ( 6 млрд. динара),  

 испоруке лиценцираним купцима (3,2 млрд. динара), 

 продају на берзи електричне енергије (0,8 млрд. динара), 

 извоз (2,6 млрд. динара), 

 остале испоруке (0,5 млрд. динара).  

 

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,6 млрд. 
динара и мањи је за 24% од планираног (2,1 млрд. динара), услед мањег пласмана (реализација била 315 хиљада 
тона, док је план био 435 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре износи 0,9 млрд. динара и 
већи је за 1% у односу на планирани, услед веће производње и пласмана. 

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 0,8 млрд. динара и мањи је од 
планираног у истом периоду за 16% (1 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација 
од потрошача електричне енергије, приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних 
средстава, као и на приход по основу прикључака (посебних, појединачних и групних). 

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,3 млрд. динара и мањи су за 54% од планираног, 
(2,8 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, 
од продаје пепела, од превоза железницом итд. 

ЕПС Група 000 дин

Остварење План Остварење

I-VI 2018 I-VI 2018 I-XII 2017 1/2 1/3
1 2 3 4 5

Гарантованo снабдевање 52.685.840 58.593.442 109.226.013 90 48

Комерцијално и резервно снабдевање 46.398.899 43.484.387 82.988.289 107 56

ЈП ЕМС 5.974.099 6.301.029 11.483.453 95 52

Берза 773.245 0 623.067 0 124

Лиценцирани купци 3.227.389 3.085.810 1.668.078 105 193

Извоз 2.614.450 1.781.525 4.205.851 147 62

Остале испоруке 450.949 467.280 923.863 97 49

Приход од електричне енергије 112.124.870 113.713.472 211.118.614 99 53

Индекс
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У периоду I-VI 2018.г. на позицији други пословни приходи  планирани су приходи по основу 
префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања (у рехабилитацију блока Б1, изградњу пристаништа и 
железничке пруге) извођача радова China Machinery Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ПД ТЕ-КО Костолац у 
износу од 0,9 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом 
основу, те су исте приказане на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу 
успеха.  

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања 
приватних извршитеља у износу од 1 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 14% од планиране (0,15 млрд. 
динара). 

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2018. године 
износе 104 млрд. динара и мањи су од планираних (111,1 млрд. динара) за 6% . 

Трошкови материјала – су у периоду I-VI 2018. године остварени у износу од 6 млрд. динара и мањи су од 
планираних (7,9 млрд. динара) за 23%, 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, канцеларијског материјала, трошкова ауто гума итд. 

Трошкови горива и енергије – су у периоду I-VI 2018. године износили 18,8 млрд. динара и мањи су од 
планом предвиђених (22,7 млрд. динара) за 18%. 

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2018. године износили су 4 млрд. динара и мањи су у 
односу на планиране (6,7 млрд. динара) за 39%, што је имало опредељујући утицај на позитиван резултат из 
пословних односа. Одступање је резултат добрих хидролошких услова и благе зиме (током првог квартала), па није 
било потребе за додатном набавком електричне енергије. Такође, нижи остварени трошкови набавке електричне 
енергије су последица нижих тржишних цена и нижег оствареног просечног курса динара у односу на планирани. 

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 10,4 млрд. динара и мањи су од планираних 
(11,1 млрд.динара) за 6%. У оквиру ове ставке налазе се трошкови балансне енергије и одступања балансне групе, 
који су мањи у односу на план услед мање остварене тржишне цене и мањег оствареног просечног курса динара у 
односу на планирани. 

Трошак горива и гаса у периоду I-VI 2018. године износи 3,4 млрд. динара и мањи је у односу на план (3,5 
млрд. динара) за 3%. Реализовани трошкови горива и гаса у Панонским ТЕ-ТО, у посматраном периоду износе 1,2 
млрд. динара и у односу на план (1,4 млрд. динара) су мањи за 8%. Трошкови екстерно набављеног угља износе 0,6 
млрд. динара и мањи су од планских (1,4 млрд. динара) за 58%. 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2018.године 
у износу од 29,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду (30,5 млрд. динара) за 2%.  

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана, у складу са Законом о јавним предузећима и у износима на 
основу исплаћених зарада у истим месецима претходне године. 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. 

Трошкови производних услуга – су у периоду I-VI 2018.године износили 11 млрд. динара и мањи су од 
планираних (13,1 млрд. динара) за 16%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од 
планираних трошкова услуга, од којих су највеће уштеде остварене код услуга за одржавање, услуга разних 
испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката итд.  

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2018. године износили 22,8 млрд. динара и мањи су у односу 
на планске (23,4 млрд. динара) за 2%. 
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Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2018. године износили 4,9 млрд. динара и већи су 
од планираних за исти временски период (1,4 млрд. динара). Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције 
запослених - јубиларне награде (у износу од 3,79 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,47 
млрд. динара), трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,55 млрд. динара) и резервисања за 
трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,12 млрд. динара). Одступање у односу на план 
последица је ефеката Колективног уговора о изменама и допунама Посебног Колективног уговора. 

Нематеријални трошкови – су у периоду I-VI 2018. године износили 12 млрд. динара и мањи су од 
планираних (14,1 млрд. динара) за 15%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица 
је уштеда које су настале на трошковима осигурања, ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и 
платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. 

У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по 
основу улагања  извођача радова China Machinery Engineering Corporation, Кина (CMEK) у ТЕ-КО Костолац у износу 
од 0,9 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, 
те су исте приказане на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха. 

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2018. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа 
од 13,6 млрд. динара, што је за 31% више у односу на планирани резултат у истом временском периоду (10,4 млрд. 
динара). 

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 1,8 млрд. динара и мањи је од предвиђеног планом 
(2,9 млрд. динара). У периоду I-VI 2018. године позитивне курсне разлике по обавезама и потраживањима износе 2 
млрд. динара и резултат су промена девизних курсева. Остали приходи од финансирања су у посматраном периоду 
знатно мањи од планираних док су остали расходи финансирања већи од планираних. 

Остали приходи – у периоду I-VI 2018. године реализовани у износу од 0,4 млрд. динара и мањи су од планираних 
(0,6 млрд. динара) за 41%. 

Остали расходи – су у периоду I-VI 2018. године износили 3,3 млрд. динара и мањи су од планираних (4,1 млрд. 
динара) за 19%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним 
предузећима са КиМ (2,7 млрд. динара). 

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 2,9 млрд. динара. 

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,8 млрд. динара и највећим делом се односе на 
усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, као и на усклађивање вредности 
потраживања од купаца из иностранства. 

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 7,1 млрд. динара и највећим делом се односе на 
обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију. 

ЕПС Група је период I-VI 2018.године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом (пре 
пореза) у износу од 6,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,5 млрд. динара. Остварен 
је нето добитак (након пореза) у износу од 4,4 млрд. динара, и као такав  резултат је уштеда у делу пословних 
расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, 
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квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат 
континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности) као и одлагања појединих пословних 
активности у првих шест месеци 2018.г. 

 

2. Биланс стања 

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2018. године износи 1.165,9 млрд. динара и незнатно је 
мања у односу на планом предвиђену вредност. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у 
структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.  

Стање обртне имовине износи 123,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2018.г. 
износи 28,8 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2018. године износи 35,5 
млрд. динара. 

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 
30.06.2018. године износи 128 млрд. динара.  

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 
30.06.2018. године износи 99,2 млрд. динара. 

Рацио укупне задужености (Debt/assets) на дан 30.06.2018.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 и што је већи показује да се пословање предузећа 
финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2017.године је такође износио 11%. 

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2018. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је 
сваки динар текућих обавеза покривен са 1,53 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први 
индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на на дан 
31.12.2017.године је износио 1,34. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2. 

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.06.2018. године у износу од 1,09 мерен односом текућих средстава 
коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да 
измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на на дан 31.12.2017.године је износио 1,01. 
Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1. 

 

3. Извештај о токовима готовине 

У извештају о новчаним токовима за I-VI 2018. године, стање готовине на крају обрачунског периода износи 28,8 
млрд. динара.  Планом је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.06.2018. године износи 33,4 
млрд. динара. 

4. Трошкови запослених 

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-VI 2018. године реализовани су 
у износу од 29,9 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних.  

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана, у складу са Законом о јавним предузећима, и у износима на основу 
исплаћених зарада у истим месецима претходне године. 
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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 ЕПС Група 
(без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 2.107.689.188 динара. 

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,4 млрд. динара и 
мање су у односу на планиране за 41%.  

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 0,7 млрд. динара и за 12% су мањи од плана.  

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 2%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од 
планираних за 56%.  

Помоћ радницима и породицама радника реализована је за 2% више у односу на нивоу планираног. Ове трошкове, 
који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно 
планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплата по основу 
ауторских уговора није било. 

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 0,31 млрд. динара 
и веће су од планираних у истом периоду, као последица књижења трошкова превенције радне инвалидности, 
рехабилитације, рекреације, културних и спортских активности исплаћених запосленима из синдикалних средстава, 
као и пореза и доприноса који су плаћени по том основу. Ова средства нису била обухваћена планом. 

5. Динамика запослених 

У току периода I-VI 2018.године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа: 
 

 
 

Стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.06.2018. године са запосленима у ПД Колубара 
Грађевинар био је 29.849, а без ових запослених је био 29.256.  

Стање на дан 31.12.2017 године* 28.677 1.078 1.270

1. Одлив кадрова 113 171

споразумни раскид радног односа 14 2

истек рада на одређено време 144

истек рада на одређено време са прерастањем 21

отказ уговора о раду 30 4

пензија 30

смрт 39

2. Пријем 89 289

пријем на неодређено време 68

прерастање са одређеног на неодређено 21

пријем на одређено време  287

пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана 2

Стање на дан 30.06.2018 године** 28.653 1.196 1.284

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ  ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

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)



8 
 

ЈП „Електропривреда Србије“                                                                                                                Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за I-VI 2018.г. 

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године, којим нису 
обухваћени подаци за ПД Колубара Грађевинар, планиран је број радника са стањем на дан 30.06.2018. године од 
29.506. 

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-VI 2018. годинe  
извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава. 

 

6. Кретање цена производа и услуга 

Током периода I-VI 2018. 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 4,061 до 4,397 
дин/kWh. 

- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама 
у распону од 3,765 до 5,440 дин/kWh. 

- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,611 
дин/kWh. 

- За сопствену потрошњу у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС (са урачунатом 
накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,321 до 
9,694 дин/kWh. 

 

7. Субвенције и остали приходи из буџета 

Група ЕПС, по основу субвенција из буџета, остварује приход 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 2018-2020. године за период I-XII 2018. 
године, за ове намене је предвиђен износ од 865 милиона динара (без акцизе и ПДВ), док је за период I-VI 2018. 
године планиран износ од 397 милиона динара (без акцизе и ПДВ). 

Електропривреда Србије је у периоду I-VI 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике 
Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 478,9 милиона 
динара, а којa се односe на обрачунске периоде од јануара до маја 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, 
тј. Министарства  рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 361,1 милион динара 
(без акцизе и ПДВ), односно 464,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 152,9 
милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 196,6 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења 
енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2017.г. која су пренета током 2018.г. 

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 164,2 милиона динара 
(без акцизе и ПДВ-а), односно 211,2 милионa динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднетe захтевe по 
основу умањења енергетски угроженим купцима за април и мај 2018.г. Захтев за пренос средстава по основу 
умањења енергетски угроженим купцима за јун 2018.г. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, 
почетком августа 2018. године. 
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Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године. Услед 
неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је током 2017. године имао негативан 
салдо прихода и расхода по основу  прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено 
повлашћеним произвођачима, у износу од 1,43 милијарде динара. Обавезе према повлашћеним произвођачима 
настале у претходној години делимично су измириване из акумулиране резерве из претходног периода, као и из 
сопствених средстава ЈП ЕПС. Само у прва четири месеца 2018. године констатован је алармантан пораст 
негативног салда прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и 
привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 1,06 милијарди динара. Своју законом прописану обавезу 
откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао 
да испуњава користећи сопствена средства. 

 

8. Средства за посебне намене 

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2018-2020.године, планирана средства за 
посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, 
репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за период I-VI 2018. годину су 147 мил. динара. Реализовани 
трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 112,2 мил. динара, што је за 24% мање од плана. 

За спонзорства у периоду I-VI 2018. године укупно је потрошено 13,6 мил. динара, што је за 34% мање од плана у 
истом периоду (20,4 мил. динара). У оквиру издатака за спонзорства ЈП ЕПС 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.  

За спонзорства у периоду I-VI 2018. године укупно је потрошено 60 мил. динара. У оквиру издатака за донаторства 
у овом периоду ЈП ЕПС је највећа средства издвајао за донације удружењима, хуманитарним организацијама, 
месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима. 

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. 

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 9,1 мил. динара и мањи су од планираних (35,4 
мил. динара) за 74%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 29,5 мил. 
динара и већи су у односу на планиране (22,5 мил. динара). Реализација средстава намењених за спортске и 
хуманитарне активности у посматраном периоду није било. 

 

9. Кредитна задуженост  

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 30.06.2018. године износи 128,4 млрд. динара. 

До 30.06.2018. 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. 

До 30.06.2018. 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. 

 




























