
Наплата према испорученој количини топлотне енергије 

 
 

НОВОИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ 
У новоизграђеним објектима, који су прикључени на систем даљинског грејања по 

новој методологији, ЈКП „Београдске електране“, у периоду од 01.- 05. дана у месецу 

очитавају укупно испоручену топлотну енергију, преко мерног уређаја уграђеног у 

топлотно- предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. Одлуке о снабдевању 

топлотном енергијом у граду Београду. 

Инвеститори у наведеним објектима (новоизграђени објекти, прикључени на систем 

даљинског грејања по новој методологији) су ангажовали фирме које у периоду од две 

године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) врше расподелу 

потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене 

појединачне потрошње. У циљу наплате испоручене топлотне енергије према 

очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати скупштину 

станара која ће по истеку две године склопити уговор о наставку услуге 

очитавања и расподеле. Уколико се након истека две године не формира скупштина 

станара или се не склопи уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата 

испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној 

станици вршиће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у 

укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу. 

У објекима са уграђеним уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње 

расподела трошкова топлотне енергије врши се према стањима очитаним на уређајима 

за регистровање сопствене – појединачне потрошње, све према члану 49. Одлуке и 

члановима 12. и 13. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града 

Београда (Сл. града Београда, бр.24/2003 од 23.09.2003 године). 

 

НАПЛАТА ПОТРОШЊЕ 
Наплату испоручене топлотне енергије, измерене и расподељене на горе наведени 

начин, за стамбени простор врши ЈКП „Инфостан“. Наплата се врши сходно Решењу 

Привременог органа града Београда (број 38-919/13-С-20) о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ о изменама и допунама Одлуке 

о ценама топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ од 01.01.2014. године (са 

обрачунатим  ПДВ-ом) од: 

-          3118,04 дин/kW, годишње (са ПДВ-ом) за инсталисану снагу (на призаници ЈКП 

„Инфостан“ приказано као ставка „грејање ангажована снага“), која се за прву грејну 

сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег 

обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци. 



-          490,45 дин/m2, годишње (са ПДВ-ом) за инсталисану снагу (на призаници ЈКП 

„Инфостан“ приказано као ставка „грејање ангажована снага“), која се за прву грејну 

сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег 

обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци. 

-          6,82 дин/kWh, (са ПДВ-ом) за утрошену енергију за стамбени простор (на 

призаници ЈКП „Инфостан“ приказано као ставка „грејање“), која се наплаћује 6 месеци 

(у периоду грејне сезоне) 

-          8,34 дин/kWh, (са ПДВ-ом) за утрошену енергију за пословни простор, која се 

наплаћује 6 месеци (у периоду грејне сезоне). 

Уградњу, очитавање и услугу расподеле потрошње на основу очитаних стања уређаја за 

регистровање сопствене, појединачне потрошње, тренутно врше предузећа: 

„Techem“ д.o.o., Sava Business Center – SBC, Милентија Поповића 5А, 11.070, Нови 

Београд, телефон 011/655-77-08 

„Brunata“ д.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 12Ж, 11.070, Нови Београд, телефон 

011/212-29-56 

„Rarex company“ д.o.o., Бранка Пешића 11, 11.080, Земун, телефон 011/316-50-61 

„Tebel“ д.о.о., Веле Нигринове 1, 11.000, Београд, телефон 011/28-35-275 

- Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се правном лицу 

ангажованом од стране органа управљања зградом. 

- Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне 

енергије – ЈКП „Београдске електране“. 

- Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП „Инфостан“. 
 


