
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 
1 алинеја 6 и член 94 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013 и 41/2014, 151/14 и 33/15) на седницата одржана на 28.04.2015 година, донесе 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за одобрување на Мрежните правила за дистрибуција 
на природен гас на  ЈП КУМАНОВО ГАС - Куманово 

 
 
 
 

1. Мрежните правила за  дистрибуција природен гас на  ЈП КУМАНОВО ГАС - Куманово со,  СЕ 
ОДОБРУВААТ.   

2. Се задолжува ЈП КУМАНОВО ГАС - Куманово, Мрежните правила за дистрибуција на 
природен гас, одобрени со ова Решение да ги донесе и објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

 ЈП КУМАНОВО ГАС - Куманово согласно член 94 од Законот за енергетика („Службен 
весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014, 151/14 и 33/15) до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија на ден 16.04.2015 година достави предлог текст на 
Мрежните правила за дистрибуција на природен гас заради одобрување. 

Предложениот текст беше разгледуван и усогласуван со работната група за разгледување 
на правилници од областа на природен гас формирана од Регулаторната комисија за енергетика. По 
усогласувањето на предлог текстот на Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, 
Регулаторната комисија за енергетика закажа подготвителна седница која се одржа на ден 
15.04.2014 година, во просториите на Регулаторната комисија за енергетика. 

На подготвителната седница беше дадена забелешка на член 18 од предлог Мрежните 
правила за дистрибуција на природен гас на ЈП КУМАНОВО ГАС - Куманово од страна на присутни 
претставници на вршители на енергетски дејности и други институции.  

По забелешката на предлог текстот на Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, 
ЈП КУМАНОВО ГАС-Куманово со писмо бр 03-170/1 од 27.04.2015 година до Регулаторната комисија 



за енергетика достави конечна верзија на текстот на Мрежните правила за дистрибуција на  
природен гас заведени во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр.11-914/1 од 
27.04.2015  заради одобрување. Во истите се вградени забелешките од заинтересираните субјекти и 
институции на подготвителната седница.  

На ден 28.04.2015 година се одржа главна седница на Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија. На главната седница Регулаторната комисија за енергетика одлучи да се 
одобрат Мрежните правила за дистрибуција на природен гас на ЈП КУМАНОВО ГАС – Куманово. 
Имајќи го предвид наведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

  
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на 
жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 дена од денот на неговото донесување.  
 
 
 
 
 
 
Бр.02-922/1    
Скопје, 28.04.2015 година  
 
 
                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
                                      

 Димитар Петров          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


