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ЗАХТЕВ  ЗА ПОВРАЋАЈ НОВЦА ГРАЂАНИМА ОШТЕЋЕНИМ ЗБОГ ЦЕНЕ 

ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ХИТНО СМАЊЕЊЕ ЦЕНЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

  

Поштовани господине Радојичићу, 

Због чињенице да више година ЈКП „Београдске електране“ неосновано, кроз 

злоупотребу монополског положаја, кроз утврђивање  цена централног грејања  знатно 

изнад економских, уз стицање екстра профита, на штету корисника централног грејања - 

тражимо да Београђанима, који користе централно грејање,  вратите новац, као резултат 

неоснованог богаћења. Београдске електране су неусаглашавањем цена грејања са 

ценом енергената на светском тржишту и кршењем Закона о комуналној делатности, 

оштетиле Београђане за 190 милиона евра у протеклих 6 година. Ову рачуницу је урадио 

Центар за локалну самоуправу.      

Обавештавамо Вас као првог човека Београда да је Покрет за преокрет, која има 

одборника у градској скупштини дошао до фрапантних података везаних за цену грејања 

у Београду,  цену коју наплаћују ЈП Београдске електране. Чудно нам је да до сада Ви као 

градоначелник то нисте уочили јер је реч о огромним финансијским средствима.  

Од 2014 године, преко рачуна за грејање ЈКП Београдске електране су више наплаћену 

цену уплаћивали у градски буџет, у просеку 30 милиона евра годишње са наменом 

опште потрошње. Практично је цена грејања постала харач који је наметнут 

Београђанима.  

На основу наше анализе која је сачињена на основу јавних података, добити ЈП 

Београдске електране у последње три године, дакле (2017,2018, и 2019) када се добит 

наведеног јавног предузећа подели са бројем квадрата које ово јавно предузеће греје, 

долази се до тога да је на стану од 80м2 ово предузеће неосновано наплатило 40.000 

динара годишње, што нас доводи до податка да је за три наведене године грађанима 

Београда који греју стан од 80м2 узето око 120.000,оо динара. За 6 година то је око 



240.000,00 динара, преко 2.000 евра. То је пример за стан од 80 м2. За стан од 40 м2 

за 6 година власницима станова у Београду, који користе централно грејање практично 

је отето око 120.000 динара. Више од 1.000 евра. За станове веће од 80 м2 то су 

износи већи од  300.000 динара. Реч је о озбиљној пљачки свих нас, свих грађана 

Београда који користе централно грејање.   

Дужни смо да Вас подсетимо на одредбе Закона о јавним предузећима у коме је јасно 

прописано да циљ оснивања и рада јавних предузећа није стицање добити, већ 

обављање одређених комуналних услуга у циљу задовољавања интереса и потреба 

грађана. Законом о привредним друштвима уређено је оснивање привредних друштава 

која се оснивају за обављање делатности у циљу стицања добити, а то нису Београдске 

електране, јер имају статус јавног комуналног предузећа, не привредног друштва.   Због 

тога за овај вид предузећа важе посебна правила и управо из овог разлога су јавна 

предузећа и њихово пословање регулисани посебним законом. 

Управо је добит ЈКП Београдске електране новац који је неосновано узет од грађана. 

Према нашим незваничним подацима ово предузеће је 2017. године тражило смањење 

цене грејање, због смањење цене енергената, али и због краћих и блажих зима. Град 

овакву одлуку није донео. Такође према нашим податцима 90% профита ЈКП Београдске 

електране завршава у градском буџету, а то значи да је Град тај новац узет од грађана и 

усмерио на певајуће фонтане, јелке од 80.000 еур, јарболе и остале бесмислене пројекте 

који не служе интересима грађана престонице. 

Због свега наведеног захтевамо од Вас да по хитном поступку, уз провођења поступка 

преко градске Скупштине  донесете одлуку о враћању новца, грађанима који користе 

централно грејање, на основу обрачуна више наплаћене цене, у односу на економску 

цену. Имајући у виду да је новац од овог екстра профита  из Београдских електрана 

уплаћен Граду Београду у износу од 90% добити захтевамо да у односу расподеле 

профита између Града и ЈКП Београдских електрана  тако и вратите грађанима новац, уз 

банкарску камату за време који сте новац неовлашћено користили.   

Тражимо хитно враћање постојећих цена на економски ниво.   

Са своје стране као политичка организација, Покрет за Преокрет ће покренути петицију и 

скупљати потписе ради подршке овом захтеву и даћемо подршку грађанима за 

остваривање њиховог права.   

С поштовањем, 
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