
Деловен субјект-назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав (локалната единица) 

Општина

Населено место

Улица куќен број

Телефон

Е-пошта

Дејност според НКД Рев.2

КАПАЦИТЕТ И ИЗВРШЕН ТРАНСПОРТ НА ГАС
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Потрошено време за пополнување на извештајот мин.

Во ден_____ година

(М.П.)

Образец ТРАНС.М.22

20___

Извештајот го составил Раководител на субјектот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ТРАНСПОРТ НА ГАС

ЗА  20__ ГОДИНА

Тонски километри 
во илјади

Вид на гасот

(единицата во состав (локалната единица) го впишува полниот назив на субјектот во 
чиј состав е како и својот)

Пренесен гас 
(тони)

Должина              
во км

Релација (од - до)
Проток во 
м3 во текот 
на годината

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на 
РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 

220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.18/20 и 300/20).



Податоците се прикажуваат со состојба 31. 12 за годината за која се поднесува извештајот.

Методолошки објаснувања

Тон километри претставува единица мерка за транспорт на еден тон стоки на растојание од
еден километар.

Годишниот извештај за гасовод го пополнуваат деловните субјекти кои според Националната
класификација на дејностите Рев.2 се распределени во дејноста цевоводен транспорт.
Извештајот се пополнува во два примерока од кои еден се доставува до Државниот завод за
статистика, а  еден примерок се задржува за свои потреби.

Упатство за пополнување на годишниот извештај 

Гасовод претставува поврзани цевки низ кои, по наточувањето се движи гас во гасоводната
мрежа. 
Должина на релација претставува растојание на секоја дестинација (од-до) изразена во км.

Товарниот капацитет ја мери пропусната моќ на гасоводот односно максималните тони коишто
можат да бидат пренесени по гасовод за време на дадениот период.
Пренесени стоки претставува вкупното количеството на пренесениот гас по гасоводот.
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