
Поштовани, 

 

Везано за питања која нам постављају корисници наших услуга желимо да вам доставимо 

појашњења везана за тршкове грејања у системима колективног становања – стамбеним 

зградама. Основ свега су доње одлуке оглашене у Службеном листу Града Београда : 

 
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА  
("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)  
 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1  
Овом одлуком прописује се начин наплате комуналних производа и услуга за: испоручену воду и одвођење искоришћених 
вода - канализација (у даљем тексту: вода), топлотне енергије за загревање постројења, … 
 
Члан 10  
Накнада за испоручену топлотну енергију за загревање просторија у објектима у којима није уграђено мерило количине 
топлотне енергије, обрачунава се и плаћа по прописаној цени за једна метар квадратни загреване површине стана, 
односно гараже, док се трошкови за испоручену топлотну енергију за припрему потрошне топле воде распоређују на 
кориснике топлотне енергије на начин на који се расподељују трошкови за воду. Накнада за испоручену топлотну енергију 
за заједничке просторије у стамбеним зградама које се загревају распоређује се на кориснике пропорционално 
површинама станова.  
 
Члан 11  
У објектима са уграђеним мерилима количине топлотне енергије у предајној станици, трошкови испоручене топлотне 
енергије (за инсталисану снагу и потрошену енергију) за загревање просторија расподељују се на кориснике по метру 
квадратном загреване површине стана, односно гараже, ...  
Када се на једном мерилу мери укупно утрошена топлотна енергија за припрему потрошне топле воде за загревање 
станова, гаража и пословног простора, расподела потрошне енергије за ове кориснике врши се према контролним 
мерилима на кућном топлотном постројењу уколико су оваква мерила утврђена за све кориснике. Ако нема контролних 
мерила или неко мерило буде у квару, расподела потрошне енергије врши се према писаном споразуму корисника који се 
доставља испоручиоцу топлоте. У случају да нема контролних мерила ни споразума, расподела потрошне енергије врши 
се према инсталисаној снази.  
Члан 12 
…. 
Корисник топлотне енергије са уграђеним мерилима количине топлотне енергије у стану, као и индивидуалним 
водомерима за потрошну топлу воду, плаћа овај део накнаде за топлотну енергију према стању очитаном на мерилима, а 
трошкове за загревање заједничких просторија сразмерно површини стана.  
У случају квара, оштећења или немогућности очитавања делитеља трошкова топлоте, посебног мерила или 
индивидуалног водомера за потрошну топлу воду, корисник плаћа топлотну енергију према метру квадратом загреване 
површине стана. Обрачун трошкова топлоте обавља се на тај начин што се од укупне потрошње на мерилу количине 
топлотне енергије за објекат у предајној станици одбије износ за станове у којима није извршено очитавање, а остали 
износ расподељује према делитељима трошкова, сразмерно очитаном стању…… 

 
Члан 13  
Очитавање стања на ……….. посебним мерилима за загревање просторија у стану врши орган управљања зградом, и то 
у време читања страња на мерилу количине топлотне енергије у предајној станици од стране испоручиоца топлоте. 
Очитавање стања на индивидуалним водомерима за потрошну топлу воду врши се и при промени цене воде односно 
топлотне енергије. Очитавање стања врши орган управљања зградом. Корисници топлотне енергије могу преко органа 
управљања зградом, посебним уговором уз накнаду, поверити послове очитавања испоручиоцу топлоте, другом предузећу 
или предузетнику. Очитано стање на делитељима трошкова топлоте и посебним мерилима потписује корисник топлотне 
енергије. Податке о очитаном стању орган управљања зградом, односно органи управљања зградама прикљученим на 
исто мерило достављају предузећу за обједињену наплату у року од 15 дана од дана читања мерила количине топлотне 
енергије за објекат.  
Ако орган управљања зградом, односно органи управљања зградама прикљученим на исто мерило не доставе податке о 
очитаном стању на крају обрачунског периода или у току целе грејне сезоне, расподела трошкова топлотне енергије 
извршиће се за загревање просторија по метру квадратном за период од последњег очитавања, односно за целу грејну 
сезону, ….. 

 
ОДЛУКА О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ("Сл. лист града Београда", бр. 1/2002, 3/2002 - испр., 23/2002, 2/2004, 

41/2004, 4/2005 - испр., 27/2005 - др. решење, 2/2007 - др. решење, 7/2007 - испр. др. решења, 36/2008 - др. решење, 

55/2008 - др. решење, 34/2010 - др. решење, 35/2010 - др. решење, 44/2011 - др. решење, 49/2012 - др. решење, 2/2013 - 

др. решење, 79/2013 - др. решење, 64/2014 - др. решење, 95/2014 - др. решење и 56/2015 - др. решење) 

 
II ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

Члан 3  

Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама: Табела у службеном листу Града Београда од 30.09.2015.године. 
IV ОБРАЧУН И НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НОВЕ КОРИСНИКЕ И НОВЕ ОБЈЕКТЕ  

Члан 5  

Нови корисници пословног простора који преузму простор у вангрејном периоду, а обрачун се врши према инсталисаној снази, плаћају топлотну 
енергију од датума примопредаје простора до краја грејне сезоне по дневној цени, добијеној дељењем годишње цене са бројем дана од дана 

примопредаје до завршетка обрачунског периода.  

Нови корисници пословног простора који преузму простор у току грејне сезоне, а обрачун се врши према инсталисаној снази, плаћају топлотну 
енергију од датума примопредаје простора до краја грејне сезоне по дневној цени за грејни дан, добијеној дељењем годишње цене са бројем дана 

трајања грејне сезоне.  

 
Нови корисници пословног простора код којих је уграђено мерило количине топлоте плаћају накнаду за снагу у складу са ставовима 1. и 2. овог чана, 

а накнаду за утрошену енергију према процени утрошка енергије за одговарајућу ангажовану снагу и период обрачуна, уз примену цене по 1 kWh.  

 
На крају обрачунског периода врши се коначан обрачун на бази стварне потрошње. Корисници из става 1, 2. и 3. овог члана у наредном обрачунском 

периоду плаћају месечно топлотну енергију по годишњим ценама подељеним са 12.  

 
Члан 6 За кориснике пословног простора са којима је раскинут уговор о испоруци и плаћању топлотне енергије врши се коначан обрачун.  



Члан 7 Корисници стамбеног простора плаћају топлотну енергију месечно по ценама из чл. 3. ове одлуке од датума усељења, односно од датума 

преузимања котларнице уколико су стамбени објекти везани за преузете котларнице.  
Члан 7а  

Када стамбени објекат пређе на режим редовног грејања у току грејне сезоне, онда корисници стамбеног простора до краја обрачунског периода 

плаћају накнаду за топлотну енергију по цени добијеној свођењем годишње цене на грејни месец, односно грејни дан. Цена за грејни месец се добија 
дељењем годишње цене са шест месеци, а за грејни дан дељењем месечне цене са 30 дана. 

Истеком тог обрачунског периода и уласком у наредни обрачунски период корисници стамбеног простора плаћају накнаду за топлотну енергију по 

цени добијеној дељењем годишње цене са 12 месеци.  

  


