ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о методологији за формирање цене топлотне енергије, који се први пут примењује,
дефинисан је начин одређивања јединичне цене топлотне енергије који ће се примењивати од
почетка обрачунског периода за грејну сезону, односно од 01.08.текуће године, и могу се
кориговати уколико дође до промене вредности улазних параметара тако да утичу на промену
јединичних цена за више од 3%.
Основ за израчунавање нултих јединичних цена су Извештаји о грејној сезони (
последње три године) и Извештај о пословању за претходну грејну сезону.
Извештајима о грејној сезони и то 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 утврђена је
стварно утрошена количина енергената, гаса , мазута, струје и воде, чији просек са актуелним
ценама истих, укључујући трошкове ангажоване снаге гасних капацитета одређују укупан износ
оправданих варијабилнх трошкова. Овај износ се дели просечном испорученом количином kWh,
чиме се добија варијабилна цена – дин/ kWh.
Извештај о пословању за 2013. годину, усвојен од стране Скупштине Града Ниша
Решењем бр.06-214/2014-22-02 23.04.2014.год.је основ за утврђивање оправданих фиксних
трошкова који чине пословни и финансијски расходи-трошкови. Поред напред наведених
трошкова, у оправдане фиксне трошкове укључени су и трошкови капитала (ануитет KFW III),
као и признати трошкови обезвређења, утврђени као 0,0175*(збир фиксних и варијабилних
трошкова).
Корекција јединичне цене испоручене количине топлотне енергије (варијабилни
део) се у току године врши под условом да неки од појединачних трошкова, на основу којих
је одређена, претрпи измене, тако да се јединична цена испоручене количине топлотне
енергије променила за више од 3%.
Имајући у виду тренутне међународне односе и могућност евентуалног
делимичног или потпуног застоја испоруке природног гаса, Радна група за сигурно
снабдевање коју је формирала Влада Републике Србије упутила је захтев за сагледавање
могућности супституцје са другим енергентом, у случају Топлане Ниш мазутом.
У том смислу утврђена је јединична цена топлотне енергије за сезону 2014/2015 са
употребом мазута на капацитетима који имају супституцију. Утврђена цена коригована је
за 5% (варијабилни део) због специфичности у коришћењу мазута (повећана потрошња
електричне енергије, грејања мазута….).
Прилог: Табела обрачуна јединичне цене топлотне енергије за грејну сезону
2014/2015.
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