ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА ВО ВРСКА СО НЕВИСТИНИТЕ ИСКАЖАНИ НА ТЕЛЕВИЗИЈА
СИТЕЛ
Парното греење беше поефтино кога нафтата беше 140 долари за барел, а сега кога е под
100 долари, цената е повисока
Вака пласирана вест значи сериозно обвинување кон Регулаторната комисија за енергетика,
дека таа има Правилник за определување на цени кој не ги респектира промените на цената
на нафтата на светскиот пазар.
Сериозен новинар пред да се впушти во анализа на состојби кои воопшто не ги познава мора
да консултира експерти од областа која сака да ја коментира. Само во таков случај ќе се
избегне објавување на полуточни или воопшто неточни констатации кои примателите на
информации ќе ги доведат во заблуда, а на оние на кои се однесуваат ќе им нанесат штета.
Цената на греењето посредно зависи од цената на нафтата на светските пазари, но главно
зависи од цената на гасот во државата и од цената на мазутот во државата. Цената на гасот
која е доминантна при формирањето на цената на греењето зависи од деветомесечниот
просек на цената на неколку нафтени деривати (не на сурова нафта), а цената на мазутот
зависи од петнаесетодневниот просек на нафтата на одредена котација. И конечно, цените
на двете горива зависат од тековниот однос на доларот во однос на еврото, односно
денарот. Таквото формирање на цената на двете клучни горива кои влијаат на цената на
греењето, сосема е можно да доведе до погоре изнесената состојба.
Согласно на тоа констатацијата изнесена во коментарот воопшто не треба да значи дека таа
е последица на некакви незаконски активности или на лоши одлуки на Регулаторната
комисија за енергетика.
Платите на вработените во Топлификација АД
И платите на вработените во Топлификација АД беа коментирани како несоодветно големи
во однос на другите професии во државата.
Трошокот за плата е најлесно контролираниот трошок од страна на Регулаторната комисија
за енергетика. Согласно Правилниците на Регулаторната комисија за енергетика, за сите
енергетски дејности во државата е определена просечната плата за сите вработени во
енергетскиот сектор.
Согласно постоечките правилници на Регулаторната комисија за енергетика, просечната
палта на вработените во енергетските компании може да биде до 30% поголема од
просечната плата во државата.
Дали таквата реална состојба со платите на вработените во Топлификација АД одговора на
наводите во коментарот, исто така ќе биде предмет на судскиот процес.
80% од граѓаните должат пари за греење на Топлификација
Апсолутно неточна информација, која може да направи штета на компанијата, во смисол да
ги поттикне корисниците кои плаќаат да не плаќаат, кога веќе толку многу корисници не
плаќаат.
Топлификација АД повеќе од 10 години има процент на наплата од 93% на ниво од една
година. Тоа е највисок процент на наплата за слични компании во регионот.
ТОПЛИФИКАЦИЈА АД

