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ЈП „Куманово-Гас“ Куманово е Јавно претпријатие основано за вршење
на дејност од јавен интерес во областа на изградба на инфраструктурни
објекти. Во 2011 година се изврши пререгистрација на претпријатието така да
дејности во внатрешниот промет освен Дистрибуција и снабдување на
гасовити горива преку дистрибутивни системи се воведуваат и Поставување
на инсталации за водовод, канализација, плин, инсталации за греење и климауреди, Инженерство и со него поврзано техничко советување како и oстанати
специјализирани градежни работи. Примарна активност во 2015 година беше
проширување на дистрибутивната гасоводна мрежа со изградба на
приклучоци за гас на тарифни потрошувачи.
ЈП „Куманово - Гас“ Куманово со својата работа започна на 05.04.2006
година и е сместено во просториите на АД Козјак Куманово на ул.Братство и
единство бр.20.
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II. АКТИВНОСТИ НА ЈП „КУМАНОВО-ГАС“КУМАНОВО
ВО 2015 ГОДИНА
II.1 Изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа
Главна активност во 2015 година беше продолжување на изградбата на
дистрибутивната гасоводна мрежа на територија на град Куманово согласно
годишната програма за работа на претпријатието.
За таа цел во изминатата година е завршена изградбата на делницата на
улица Пионерска со крак на улица Димитар Влахов и улица Париска Комуна
до раскрсница со Бул. Октомвриска Револуција и крак од булеварот каде се
изврши приклучување на оваа делница со веќе изградената делница на
локација Водовод. Оваа делница е со вкупна должина на трасата на
полиетиленски цевковод со дијаметар 110мм и должина од 500 метри. По
завршување на градежните и монтажерските работи и спојување на делницата
со претходно изградената делница, согласно Правилникот за користење на
опрема под притисок, трасата на гасоводот е подготвена за пневматско
испитување на цврстина и непропустливост на системот и истото се изврши
во текот на 2015 година. Независно инспекторско тело врз основа на Технички
извештај за делницата и Државниот инспекторат за техничката инспекција
при Министерство за економија имаат издадено Одобрение за употреба на
делницата. Откако се завршени овие постапки извршено е полнење на
цевководот со природен гас од страна на стручни лица од претпријатието по
што е отпочнато со дистрибуција и снабдување на природен гас на
приклучениот тарифен потрошувач, црква Св.Никола. На изградената делница
што поминува преку погоре наведенита локација е овозможено приклучување
на околу 50 индивидуални и неколку колективни станбени објекти како и
правни лица што гравитираат на делницата.
Изведувач на градежно - монтажерските работи на погоре наведената
делница од дистрибутивната гасоводна мрежа во 2015 година е ЈП,,Водовод”
Куманово.
Истата постапка за пуштање во работа на делница на гасоводна
дистрибутивна мрежа на улица Бранко Богдански Гуцман со крак на улица
Васко Карангелевски и крак до ОУ Кочо Рацин со вкупна должина од 1230
метри и дијаметри на цевковод од 110 мм и 63мм е спроведена во 2015 година
по што е извршено полнење на гасоводот со природен гас и отпочнување на
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дистрибуција и снабдување на тарифните потрошувачи приклучени на
делницата.
ЈП Куманово – Гас Куманово во текот на 2015 година превзема
активности за превентивно одржување на гасоводната мрежа што подразбира
контрола на одделни точки од системот како што се разводните шахти и
надземните инсталации т.е. мерно регулационите станици во однос на
истекување на природен гас во атмосферата и дефекти на опрема
предизвикана од надворешни влијанија и дотраеност. При овие контроли во
текот на годината е утврдено дека не постои истекување на природен гас
односно нема дефекти на инсталациите освен појави на дотраеност на
батериите на температурните коректори што е нормална појава со оглед на тоа
дека се во функција веќе неколку години и кои по завршување на грејната
сезона ќе бидат сервисирани. Освен погоренаведените инсталации постојана
контрола и сервисирање се врши и на станицата за одоризација која е во
сопственост на претпријатието. Станицата за одоризација е изградена на влез
од дистрибутивниот систем веднаш после главната примопредајна
мернорегулациона станица на ГА-МА АД Скопје и има за функција
инјектирање одорант (материја со специфичен мирис) во цевководот за да
природниот гас добие соодветен мирис, кој во случај на истекување во даден
објект биде детектиран од корисникот. За таа цел неопходна е постојана
контрола на станицата од аспект на нејзината функионалност.
II.2 Приклучување на тарифни потрошувачи на дистрибутивната
гасоводна мрежа на ЈП ,,Куманово-Гас” Куманово
Во 2015 година е извршена градба на приклучоци на тарифни
потрошувачи во индивидуални станбени објекти за физички лица. Станува
збор за 2 (два) тарифни потрошувачи на улица Бранко Богдански – Гуцман, 1
(еден) приклучок на улица Васко Карангелевски и 1(еден) тарифен
потрошувач на улица Титово Митровачка при што извршени се потребните
градежно - монтажерски работи на овие објекти. Освен овие гасни приклучоци
за индивидуални потрошувачи изграден е и приклучокот за ОУ Кочо Рацин за
потребите на училиштето, каде има изградена 700 kw гасна котлара. На погоре
наведените улици во подготовка е градба на нови приклучоци што подразбира
набавена опрема за потенцијалните тарифни приклучоци од една страна и
обврските што потенцијалните инвеститори треба да ги превземат за да се
изврши нивно приклучување а подразбира изготвување на проектна
документација за објектите и добивање на соодветни согласности од
инволвирани институции од оваа област.За таа цел претставници на
претпријатието на подносителите на барањата за приклучување на наведените
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улици и на останатите делови од градот каде има гасоводна мрежа постојано
даваат насоки како да се спроведе постапката за нивно приклучување. Со
добивање на одобрение за употреба од техничката инспекција при
министерство за економија за трасата на гасоводот на овој дел од градот од
една страна и по завршување на градбата на внатрешната гасоводна
инсталација кај инвеститорите, што е нивна обврска од друга страна ќе се
изврши полнење на гасоводот со природен гас и негово пуштање во
приклучените објекти.
Во централното градско подрачје извршено е приклучување на два
верски објекта и тоа црква Св.Никола и црква Св. Троица кои во текот на
годината започнаа со користење на природниот гас.
Во 2015 година е завршена градба на приклучоци за тарифни
потрошувачи во колективен станбено деловен објект со 34 станбени и 3
деловни единици од кои 18 се изградени и е извршено физичко спојување со
инсталациите кај потрошувачите. Станува збор за изградба на приклучок и
внатрешна гасна инсталација во станбено деловен објект на Бул. Октомвриска
револуција. Врз основа на изготвениот проект за гасоводната инсталација во
објектот и добиените согласности од надлежни институции Општина
Куманово, Дирекција за заштита и спасување, МВР Куманово – Отсек за
оружје, експлозивни и опасни материи и ЈП ,,Куманово – Гас“ Куманово)
инвеститорот доби Решение од ЈП „Куманово – Гас“ Куманово за
приклучување на гасоводната мрежа при што истиот ги изврши градежно
монтажерските работи од мерачите на природен гас до потрошувачите,
таканаречен мерен дел а претпријатието изврши градба на гасоводна
инсталација од уличната мрежа преку вертикалата на внатрешната гасоводна
инсталација, таканаречена немерен ден до самите мерачи на гас на кои се
приклучени гасоводните инсталации на инвеститорот. За да се изврши
градбата на гасоводната инсталација претпријатието изврши набавка и
монтажа на потребна опрема и материјали како и набавка на 38 мерачи на
природен гас колку што изнесува и бројот на станбено деловните единици во
објектот.
Во 2015 година СОУ Перо Наков изгради 700kw гасна котлара со што
започна потрошувачка на природен гас и кај овој тарифен потрошувач.
II.3 Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на
системот за дистрибуција
ЈП ,,Куманово-Гас” Куманово како носител на лиценца за снабдување со
природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем
во 2015 година има дистрибуирано до корисниците 270.050 нм3. Во однос на
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2014 година кога има дистрибуирано 214.575 нм3 природен гас се забележува
пораст на потрошувачка за 55.475 нм3 односно за околу 26 %. Ова
зголемување се должи на зголемување на број на приклучени објекти на
корисници и тоа од 11 приклучени објекти во 2014 година на 37 приклучени
објекти во 2015 година. Ако се земе во предвид динамика на приклучување
која зависи од интересот на граѓаните и објектите кои се веќе во фаза на
приклучување за тековната 2016 година предвидени се за дистрибуција околу
400.000 нм3 природен гас.
II.4 Активности на ЈП,,Куманово-Гас”Куманово поврзани со законската
регулатива во Република Македонија
ЈП,,Куманово-Гас” Куманово како регулирано претпријатие од страна на
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија во текот на
2015 година постојано одржуваше состаноци и консултации со
претставниците на комисијата за повеќе области од делокругот на работење на
ЈП,,Куманово-Гас” Куманово и се договараа активностите кои треба да ги
превземе ЈП ,,Куманово-Гас” Куманово. Главни активности во таа насока за
2015 година се:
Изготвување на Мрежни правила за дистрибуција на природен гас на
територија на град Куманово. Мрежни правила за дистрибуција на природен
гас е подзаконски акт кој произлегува од Закон за енергетика и кој ги
детерминира сите права и обврски кои носителот на лиценцата за
дистрибуција на природен гас а од друга страна правата и обврските на
потрошувачите и опфаќаат технички услови за приклучување на
дистрибутивна мрежа на потрошувачите, методологија за одредување на цена
за приклучување, пристап на трети страни на системот, мерки активности и
постапки во случај на нарушувања и хаварии, надзор и тестирање на мрежа,
начин и постапка за регулација на проток и притисок на мрежа, квалитет на
испорака и друго. За таа цел мрежните правила за дистрибуција на природен
гас како предлог верзија се изготвени и доставени до Регулаторна комисија за
енергетика на Република Македонија и истите се одобрени од нивна страна и
објавени во Сл.весник на РМ бр.76/2015.
Во изминатиот период се случија измени во законската регулатива во
однос на либерализација на пазарот со природен гас што придонесе за измени
на лиценците за снабдување со природен гас. Врз основа на тоа
претпријатието склучи договор за јавна набавка на природен гас за тековната
2016 година во количини од 400.000 нм3. Исто така со Регулаторна комисија за
енергетика е констатирано дека ќе биде неопходно нашата лиценца за
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снабдување со природен гас да претрпи измени согласно новонастанатата
состојба со законските измени.
Со добивање на лиценцата за проектирање на градби од втора категорија
во минатата година и со набавка на потребните софтверски пакети неопходни
за изготвување на техничка документација претпријатието започна со
изготвување на проектна документација и тоа на ниво на инфраструктурни
проекти,основни проеки како и сообраќајни елаборати неопходни за добивање
на согласност од надлежни институции за вршење на прекоп на улиците.
Започнување со изготвување на проектна документација придонесува освен
заштеда на средства на претпријатието и забрзување на самиот процес на
гасификација на градот.
Бидејќи во Република Македонија нема потребна техничка регулатива за
изградба на дистрибутивни системи за природен гас за широка потрошувачка,
поведовме иницијатива за изработка и усвојување на повеќе правилници со
кои ќе се дефинира областа на гасната техника во Република Македонија.
При Институт за стандардизација на РМ формиран е технички комитет
за гасна техника во кој членуваат вработени од ЈП,,Куманово-Гас”,Куманово.
Овој комитет во текот на 2015 година усвои повеќе стандарди неопходни за
работа на нашето претпријатие.
Во 2015 година претпријатието продолжи со одржување и ажурирање
својата веб страна со наслов www.kumanovogas.com.mk каде граѓаните на
град Куманово можат да се информираат за претпријатието и потребните
информации во врска со приклучување и потрошувачка на природниот гас. Во
тек на 2015 година со усвојување на мрежните правила од страна на
Регулаторна комисија за енергетика истите се прикачени на веб страната за да
можат граѓаните да се дополнително информираат за се што е неопходно во
оваа област од енергетиката.
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III. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗА НА
ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
Извештај за состојбата на средствата, обврските и капиталот за период од 01.01.2006
год. до 31.12.2015 година
Состојба на ден:
АКТИВА
Постојани средства
Нематеријални вложувања
Материјални вложувања
Средства во подготовка
Долгорочни финансиски
вложувања
Тековни средства
Залихи
Побарувања Вкупно
Побарувања од купувачи
Други побарувања и други
средства
Парични средства и парични
еквив.
Други тековни средства
ВКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
Капитал и резерви
Општествен капитал
Резерви
Акумулирана загуба
Тековна загуба
Нетековни обврски
Донации
Долгорочни кредитни обврски
Тековни обврски
Краткорочни кредитни обврски
Обврски кон добавувачи
Останати обврски
ВКУПНИ ПАСИВА
Изготвил:
м-р Видан Алексиќ д.м.и.
Никола Денковски д.е.

01.01.-31.12.2015

01.01.-31.12.2014

%

27.160.452.,00
46.026,00
24.921.660,00
2.192.766,00
/

27.612.361,50
58.871,00
16.430.793,00
11.122.697,00
/

98
78
152
18
/

3.251.465,00
5.200,00
2.152.175,00
2.024.174,00

3.147.782,00
7.912,00
2.671.201,00
2.597.699,00

103
66
81
78

128.001,00

73.502,00

174

1.094.090,00
/
30.411.917,00

468.669,00
/
30.760.143,00

/
/
99

72.697.242,00
/
/
-41.149.698,00
-6.134.206,00
/
/
/
/
/
3.348.349,00
1.650.230,00
30.411.917,00

66.322.242,00

110
/
/
123
81
/
/
/
/
/
79
122
99

-33.581.848,00
-7.567.850,00

4.230.242,00
1.357.357,00
30.760.143,00

ЈП,,Куманово-Гас” Куманово
Директор
_______________________
Дипл.правник Драган Петровски
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