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ПРИМЕДБА / КОМЕНТАР
У нацрту Методологије су дате дефиниције инвестиционих и оперативних трошкова, међутим није детаљно образложено какви би се све инвестициони и оперативни трошкове узимали у
обзир, нити какви би се износи претпостављали, те је тиме онемогућено инвеститорима да дођу до закључка колики би се износ добио за нивелисану цену електричне енергије (LCOE).
АЕРС: Примедба се не прихвата. Сваке године Агенција ће користити ажуриране податке за потребе прорачуна и објављивати добијену максималну откупну цену у складу за Законом о
коришћењу обновљивих извора енергије. Сваку одлуку о максималној откупној цени пратиће образложење.
У дефиницији Дисконтне стопе се, према нашем разумевању, наводи да би дисконтна стопа била иста за све технологије. С тим у вези, скрећемо пажњу да различите технологије
карактеришу различити ризици и различити трошкови дуга и капитала, те смо мишљења да би ове разлике требало узети у обзир.
АЕРС: Примедба се прихвата. Формула за обрачун пондерисане просечне цене капитала пре обрачунатог пореза на добит измењена је на начин да сада није експлицитно наведено колико
износи учешће сопственог и позајмљеног капитала у укупним изворима финансирања. Овај однос ће се узимати различито за сваку врсту и подврсту електране.
На страни 4 Методологије се наводи да ће максимална тржишна премија увек бити једнака минимуму ново-израчунате тржишне премије и претходно израчунате тржишне премије. Није до
краја јасно због чега максимална тржишна премија не би била једнака ново-израчунатој тржишној премији. Требало би имати у виду да временом локације могу постати неповољније у
смислу производње, те да тржишне околности могу довести до неизвесности везане за износ будућих капиталних трошкова.
АЕРС: Примедба се прихвата. Формула која користи минимум обрачуна ново-израчунате тржишне премије и претходно израчунате тржишне премије је избрисана.
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На страни 6 Методологије, у формули Пондерисане просечне цене капитала (ППЦК) се наводи да је износ дуга 30%, а да је износ капитала 70%. Наша претпоставка је да се заправо имало
у виду да је износ дуга 70%, док је износ капитала 30%, односно да је начињена техничка грешка у навођењу пондера. Уколико је наведена претпоставка тачна, оваква поставка ствари
делује оптимистично, с обзиром на тренутно стање на тржишту електричне енергије. С друге стране, уколико претпоставка није тачна и уколико се заиста мислило да је износ дуга 30%, а
износ капитала 70%, оваква поставка се чини превише песимистично, те смо мишљења да би однос дуга и капитала требало да буде 50% - 50%.
АЕРС: Примедба се прихвата. Формула за обрачун пондерисане просечне цене капитала пре обрачунатог пореза на добит измењена је на начин да сада није експлицитно наведено колико

износи учешће сопственог и позајмљеног капитала у укупним изворима финансирања. Овај однос ће се узимати различито за сваку врсту и подврсту електране.
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Такође на страни 6 Методологије, у формули Пондерисане просечне цене капитала (ППЦК), мишљења смо да би производ (0,3 ∗ ЦСКг) требало помножити са (1-СПг), а не поделити.
АЕРС: Примедба се не прихвата. Наведена формула је у складу са обрачуном пондерисане просечне цене капитала пре обрачунатог пореза на добит.
Општи закључак је да смо начелно сагласни са текстом Методологије, међутим на основу тренутне формулације се не може доћи до закључка у погледу износа нивелисане цене
електричне енергије (LCOE), те је за наведене потребе неопходно у Методологији навести претпоставке које ће се користити за рачунање нивелисане цене електричне енергије (LCOE).
АЕРС: Примедба се не прихвата. Сваке године Агенција ће користити ажуриране податке за потребе прорачуна и објављивати добијену максималну откупну цену у складу за Законом о
коришћењу обновљивих извора енергије. Сваку одлуку о максималној откупној цени пратиће образложење.
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