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Предмет: Демант на коментар во дневникот на Сител од 27.11.2012 година
Во Вашите три информативни програми во 16:00, 19:00 и 23:00 часот на 27.11.2012 година
водителот на дневникот Драган Павловиќ Латас изнесе бројни невистини и дезинформации
во врска со работењето на Топлификација АД и условите во кои се реализира снабдувањето
на топлинска енергија во Градот Скопје, поради што бараме да го објавите следниот демант
во наредните три информативни програми на Вашата телевизија, во истите три термини во
кои беа објавени невистините.

ДЕМАНТ
Во врска со изнесените невистини во трите информативни програми на телевизија Сител на
27-ми ноември 2012 година, сакаме да ја запознаеме јавноста дека Топлификација АД Скопје,
односно нејзините ќерки-друштва, ја вршат дејноста Производство на топлинска енергија,
Дистрибуција на топлинска енергија и Снабдување со топлинска енергија согласно лиценците
кои ги имаат добиено од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Топлификација АД
оваа дејност во градот Скопје ја врши од нејзиното основање во 1965 година и до сега во ниту
еден момент не ги оставила граѓаните во Скопје без греење.
Топлификација АД, во август 2011 година ја врати лиценцата за дејноста производство на
топлинска енергија. Во текот на една година, Регулаторната комисија за енергетика требаше
да распише оглас за доделување на оваа лиценца на друг заинтересиран субјект. Но, наместо
тоа, Регулаторната комисија за енергетика не и’ ја одзема лиценцата на Топлификација АД,
туку напротив, ја врати со образложение дека смета дека нема проблеми оваа дејност и
понатаму да ја обавува Топлификација АД. Од таму, беспредметно е водителот да повикува
на одземање на лиценците, бидејќи Топлификација сите лиценци ги врати на Регулаторната
комисија за енергетика уште пред Вашиот водител да знае греењето е регулиран бизнис кој
се обавува со лиценца.
Во Управниот одбор на Топлификација АД не седат луѓе кои се од лоби друштво на ниту една
партија, туку седат професионалци со долгогодишно искуство во оваа област кои си ја знаат
работата и како и досега, ја обавуват совесно и согласно законите во државата. Не точно е



дека компанијата наместо да си ги плати долговите на доверителите, “оваа година поделила
бонуси на менаџерите над 200.000 евра“. Менаџерите воопшто не добиваат бонуси, туку
плата како и сите останати вработени во друштвото, согласно постоечките правилници, а
висината на платите е контролирана и одобрена од страна на Регулаторната комисија за
енергетика.
Понатаму во коментарот на водителот се изнесува дека Топлификација ланската година
добила субвенциониран бескаматен кредит од ЕЛЕМ и МЕПСО, дека оваа година сезоната
почна со пари од руски компании кои гарантираа за дотурот на мазут во Топлификација, дека
Топлификација се обидела да го изигра договорот со ТЕ-ТО и т.н.
Најодговорно тврдиме дека сето ова е неточно. Вистината е дека ланската година
Топлификација доби позајмица од ЕЛЕМ и МЕПСО под комерцијални услови каква што даваат
банките во државата, дека нема договор помеѓу Топлификација АД и ТЕ-ТО во врска со
снабдување со гориво на топланите и дека почетокот на овогодишната грејна сезона е
финансиран со средства кои се собрани од граѓаните, исто како и секоја друга грејна сезона.
Согласно Методологијата, средствата кои досега се собрани од граѓаните по основ на
авансните сметки, се вложени во дејноста и со истите е набавувано гориво. Доколку имало
гаранција дадена од страна на руски компании, како што наведува коментаторот, тогаш зошто
Макпетрол едноставно не ја активирал гаранцијата, туку издал соопштение дека ќе го
прекине снабдувањето со гориво на топланите.
Доколку водителот сака да се огради од искажаните невистини, должен да ги наведе
изворите на информациите кои ги пласира во јавност, во спротивно неговите ставови се
разбираат како намерно израчени невистини со цел нанесување штета на Топлификација АД.
Очигледно е дека водителот многу малку е запознат и неспремен за проблематиката која ја
коментира. Но, незнаењето не го ослободува од вината така што за сите невистини искажани
на телевизија Сител, коментаторот ќе треба да достави документирани докази пред судските
органи во државата. Се надеваме дека конечно коментаторот ќе дојде на закажаните судски
рочишта и нема да ги избегнува како што тоа досега го прави со претходните тужби од страна
на Топлификација АД.
Со оглед на фактот дека Топлификација АД е супер котирана компанија на Македонската
берза со преку 2700 акционери, а ваквите невистини можат да им нанесат огромна штета,
Управниот одбор на Топлификација АД ќе ги преземе сите законски мерки за да го заштити
интересот на акционерите.
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