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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Врз основа на членот 119-а од Законот за енергетика (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.63/2006,  36/2007 и  106/2008), министерот за економија донесе  

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 
НА ГАСОВОДНИ СИСТЕМИ ОД ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ ЗА РАБОТЕН 

ПРИТИСОК ДО 4 БАРИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите за изградба, одржување и безбедно 

функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 4 
bar, кои се користат за транспорт на гасни горива, според националните стандарди за 
гасни горива кои се транспозиција на европските стандарди, со исклучок на течните 
нафтени гасови. 

 
Член 2 

Со одредбите на овој правилник се утврдуваат техничките и функционални барања што 
треба да ги исполнуваат гасоводните системи од полиетиленски цевки за работен 
притисок до 4 bar (во натамошниот текст: гасоводи), при проектирањето и изградбата на 
истите. 

 
II. ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ 

 
Член 3 

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење: 
1. Гас е природен гас и сите видови гасови за горење, освен пропан и бутан. 
2. Гасоводи се дистрибутивни системи од полиетиленски цевки со работен притисок до 

4 bar (вклучувајќи 4 bar), кои што служат за транспорт на гас од мерно регулационите 
станици (piz = 4bar), па се до објектот на крајните корисници на гас.  

3. Составни делови на гасоводот се: арматури, цевководи, спојни елементи, останата 
придружна опрема како и трасата на гасоводот. 

4. Цевка е цевен елемент, фабрички изработен според соодветните стандарди, со кои се 
пропишани димензиите, начинот на изработка и квалитетот на материјалот. 

5. Цевковод е функционално споена низа цевки што се поставени во конечна положба 
со потребната арматура, спојни елементи и опрема на цевките; 

6. Гасовод е цевковод опремен со потребните делови и уреди што служат за транспорт 
на гас; 

7. Блок станица е станица на гасовод опремена со запорни (затворачки) органи 
(вентили, славини, затворачи и сл.) со потребна арматура и уреди за затворање и празнење 
на одделни делови на гасоводот; 

8. Филтер е конструктивен дел на гасоводот опремен со потребната арматура, што 
служи за собирање и издвојување на течност и нечистотија од гасот; 

9. Мерна станица е станица опремена со арматура и уреди и опрема за мерење на 
протокот, притисокот и температурата на гасот, технолошки споена со гасоводот; 
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10. Регулациона станица е станица опремена со уреди и опрема за мерење и регулација 
на протокот, притисокот и температурата на гасот, технолошки споена со гасоводот; 

11.Мерно-регулациона станица е станица опремена со уреди и опрема за мерење и 
регулација на протокот, притисокот и температурата на гасот, технолошки споена со 
гасоводот; 

12. Максимален притисок е максимален натпритисок што може да се појави на која и да 
е точка на гасоводот во погон или за време на испитување; 

13. Перифериско (Периферно) напрегање е напрегање во материјалот на ѕидот на 
цевките предизвикано во внатрешниот притисок на медиумот во цевката; 

14.Максимален испитен притисок е максимален внатрешен натпритисок на испитниот 
медиум дозволен со овој правилник, при испитување за определен материјал и локација; 

15. Максимален работен притисок е максимален натпритисок под кој смее да работи 
гасоводот; 

16. Зони на опасност се делови од просторот во кои се наоѓаат или постои можност да 
се најдат запални или експлозивни смеси на пареи на течности и воздух, односно гас и 
воздух;  

17. Работен појас е минимален простор по должината на трасата на гасоводот потребен 
за негова непречена и безбедна изградба; 

18. Заштитен појас на објект е просторот околу објектот во кој гасоводот влијае врз 
сигурноста на тој објект; 

19. Пружен појас е просторот меѓу железничките колосеци, како и просторот покрај 
крајните колосеци, на растојание од 8 m, а ако железничката пруга минува низ населено 
место, на растојание од 6 m, сметајќи од оската на крајниот колосек; 

20. Патен појас е земјишниот појас (простор) од обете страни на патот надвор од 
населба, широк најмалку 1 m, сметајќи од линијата што ја формираат крајните точки на 
напречните профили на патот, како и воздушниот простор над коловозот во височина од 7 
m. 

21.Светло растојание е најкраткото растојание помеѓу надворешната површина на 
цевките и подземните објекти. 

22. Длабочина на вкопување е растојанието помеѓу горниот раб  на гасоводот или 
заштитната цевка и котата на теренот. 

 
III. ЦЕВНА ИНСТАЛАЦИЈА 

  
III.1. Барања за цевките, спојните елементи 

и останатите составни делови 
 

Член 4 
За изградба на гасоводот се користат полиетиленски цевки кои ги исполнуваат 

условите според националните стандарди за вкопани полиетиленски цевки кои се 
транспозиција на европските стандарди. 

Цевките треба да имаат трајна ознака на видливо место која ги содржи следниве 
информации: 

- трговските иницијали на производителот; 
- видот на материјалот; 
- негова намена и дозволен работен притисок; 
- внатрешен дијаметар на цевката и дебелина на ѕидот; 
- датумот на производство; 
- број на производната серија и  
- потекло на суровината. 
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Член 5 
Работниот притисок на гасоводите изнесува 4 bar. 
 

Член 6 
Пресметката на притисокот и параметрите на цевките се врши според националните 

стандарди за цевки кои се транспозиција на европските стандарди.  
Дозволеното напрегање претставува основа за пресметка на мрежата и се добива од 

изразот: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Спојните елементи за полиетиленските цевки треба да ги исполнуваат условите од 

националните стандарди за спојни елементи кои се транспозиција на европските 
стандарди. 

 
Член 8 

По правило за гасоводи од полиетилен задолжително е користење на полиетиленски 
спојни елементи.  

За спојување на цевки и цевни парчиња од други материјали со дистрибутивниот 
гасовод од полиетиленски цевки, се користат спојни елементи (фитинзи) од дактилен лив. 

 
Член 9 

Полиетиленските цевки и елементи на цевководот треба да бидат означени во склад со 
националните стандарди за означување кои се транспозиција на европските стандарди и 
без механички оштетувања пред нивното поставување. 

Во гасоводот не се поставуваат полиетиленски цевки и елементи на цевководот со 
оштетувања од остри рабови. 

Како оштетување од став 2 од овој член не се смета гребнатина која не е подлабока од 
10% од минималната дебелина на ѕидот на цевката. 
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Член 10 
Складирањето, ракувањето и транспортот на полиетиленските цевки и елементи на 

цевководот, се врши според националните стандарди за полиетиленски цевки кои се 
транспозиција на европските стандарди. 

 
III.2. Трасирање на гасоводи 

 
Член 11 

Инвеститорот на гасоводот при проектирањето треба да прибави податоци за 
подземните водови и инсталации од надлежните субјекти. 

 
Член 12 

Гасоводот се трасира така што: 
- не ги загрозува постојните или планираните објекти, како и планираната намена за 

користење на земјиштето; 
- подземниот простор и градежната површина рационално да се користат; 
- се почитуваат прописите што се однесуваат на други инфраструктури; 
- се води сметка за геолошките особини на тлото, подземните и плитките води. 
 

Член 13 
Дистрибутивниот гасовод не се поставува под згради и други објекти од високоградба. 
По правило гасоводот се трасира надвор од регулациониот појас на сообраќајниците 

(во зелен појас), а доколку тоа не е возможно, во тротоарите. 
По исклучок гасовод може да се трасира во сообраќајница со документирано 

образложение и со посебна заштита на гасоводот. 
 

Член 14 
Гасоводот за транспорт и дистрибуција на гасот низ градски и други населени места 

треба да обезбедува непрекинато и сигурно снабдување на потрошувачите, со можност за 
исклучување на одделни делници. 

Местото на арматурата за исклучување се определува со проектот на гасоводот. 
Арматурата за исклучување треба да биде поставена и изградена така што овозможува 
брзо исклучување на одделни делници при хаварија и да биде обезбедена од неовластено 
ракување. 

Член 15 
Секое намалување и регулација на притисокот во гасоводите треба да се врши во 

предвидени уреди за таа намена, сместени во мерно - регулациона станица. 
 

III.3. Поставување на гасоводите 
 

Член 16 
Гасоводот по правило се поставува под земја, без оглед на неговата намена и 

притисокот во него. Во посебни случаи (утврдени со овие технички прописи) гасоводот 
може да се поставува и надземно. 

 
Член 17 

Кај гасоводите што се водат под земја, минималната длабочина на вкопување треба да 
биде 0,80 m.  

При вкрстување со други инфраструктурни водови може да се дозволи длабочина на 
вкопување помала од 0,80 m, но не помала од 0,60 m.  
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Кога гасоводот се поставува на каменит терен може да се дозволи и помала длабочина 
на вкопување, но не помала од 0,50 m, под услов да се преземат дополнителни технички 
мерки за заштита.  

 
Член 18 

Кога гасоводот се води паралелно со патишта, неговото растојание од надворешниот 
раб на одводниот канал треба да биде минимум 1,00 m.  

За водење на гасоводот покрај градски сообраќајници и автопати, положбата ќе се 
определи посебно за секој случај, според урбанистичко - техничките услови и според 
условите на надлежните организации. 

Во исклучителни ситуации кога се води гасоводот под одводни канали, длабочината на 
вкопување не смее да биде помала од 0,80 m од најниската точка на каналот. Во такви 
случаи треба да биде предвидено зголемување на дебелината на ѕидот на цевката на 
гасоводот за 25% од пресметаните дебелини, или, наместо тоа поставување на гасоводот 
во заштитна цевка.  

Во случај кога гасоводот не може да се постави, односно да се вкопа во длабочина 
пропишана како во став 3 од овој член, длабочина на вкопување од 0,60 m може да се 
дозволи само ако се предвиди заштита со помош на цевки, со помош на армирано – 
бетонски плочи или на некој друг начин. 

 
Член 19 

При вкрстување на гасоводот од полиетиленски цевки со сообраќајници се врши 
положување на гасоводот во заштитна цевка, односно канал. Положувањето на гасоводот 
може да се изврши и без заштитна цевка доколку со претходна пресметка се утврди дека 
тоа е возможно. 

 
Член 20 

Заштитните цевки за цевководот од полиетилен треба да бидат од материјал отпорен на 
корозија или да бидат заштитени од корозија. 

 
Член 21 

Минималното дозволено растојание на гасоводот од најблискиот раб на цевката до 
најблискиот раб на темелот на објектот изнесува 1,0 m. 

 
Член 22 

Минимално дозволено растојание на гасоводот од друг гасовод, друга техничка 
инфраструктура при вкрстување и паралелно водење изнесува: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 23 
Минималните дозволени растојанија при вкрстување и приближување на гасоводот со 

електроенергетски водови изнесуваат: 
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Член 24 
Хоризонталните минимални дозволени растојанија на вградената арматура во 

гасоводот до електроенергетски водови и телефонски водови изнесуваат: 
 
 
 
 
 
 

Член 25 
Минималното вертикално растојание на вкопаниот цевковод од други инфраструктури 

изнесува колку дијаметарот на цевката. Hmin = 1D 
 

Член 26 
При паралелно водење и вкрстување со цевководи кои служат за пренос на топли 

флуиди, гасоводот се поставува на растојание кое обезбедува температурата на 
полиетиленските цевки да не биде повисока од 20°C. 

 
Член 27 

По правило, при вкрстување на гасоводот со сообраќајници, водотеци и канали, аголот 
помеѓу оската на гасоводот и оската на препреката треба да биде 90°. Доколку не е можно 
тоа да се изведе, дозволено е вкрстување под агли помеѓу 75° и 90°. 

 
Член 28 

Профилот на ровот за положување на гасоводот се одредува според пречникот на 
цевките и условите на теренот. 

Дното на ровот треба да биде рамно, така што цевката наполно ќе налегне на дното.  
Во подрачја во кои може да дојде до лизгање на земјиштето кое би ја загрозило 

безбедноста на гасоводот, се применуваат мерки за заштита од лизгање. На терени со 
надолнина се применуваат дополнителни мерки за заштита на гасоводот од лизгање или 
одрон на дното. 

  
Член 29 

Полиетиленските цевки не се положуваат на температура пониска од 0°C. Пред 
поставувањето во ровот, цевките и елементите на гасоводот треба да се исчистат од 
надвор и внатре.  

При температура од 0°C, полиетиленските цевки се одмотуваат со загревање со топол 
воздух на температура до 100°C. 

Отворен оган и температури на загревање повисоки од 100°C, не се применуваат при 
поставување на полиетиленски цевки на температура од 0°C. 

  
Член 30 

При поставувањето на гасоводот, се преземаат мерки на заштита за спречување на влез 
на вода и други материјали во цевките.  

 



Службен весник на РМ, бр. 100 од 06.08.2009 година 

7 од 10 

Член 31 
По положување на гасоводот, затрупувањето на ровот треба да се изврши во што 

пократко време.  
Материјалот за затрупување на ровот треба да биде од таков состав и гранулација од 

кои нема да дојде до оштетување на цевките.   
На длабочина од 30 cm во ровот се поставува лента за предупредување, во жолта боја 

со натпис „гас“. 
 

Член 32 
Ако при поставувањето на дистрибутивниот гасовод, ровот се изработува со дупчење, 

полиетиленската цевка се поставува во заштитна цевка.  
Кога ровот се изработува со потиснување на тлото, дистрибутивниот гасовод може да 

се постави и без заштитна цевка, ако видот на тлото го дозволува тоа. 
 

Член 33 
При вкрстување со водотоци со етажирање, ископот се врши така,  да не дојде до 

поплавување. Пред спуштањето на гасоводот во ровот, се контролира профилот на ровот. 
При етажирање, гасоводот дополнително се заштитува од механички оштетувања и 

испливување. Кај пловните водотоци, заради заштита од поткопување, преминот се 
осигурува со камен или бетонски блокови. 

 
Член 34 

Гасоводот може да се постави во канал, доколку каналот природно се проветрува или 
просторот околу полиетиленската цевка целосно да се исполни со песок, односно 
гасоводот да се постави во заштитна цевка. 

Гасоводот може да се постави во подземен премин (пешачки или за возила), без 
заштитна цевка, доколку преминот има природна вентилација. 

 
Член 35 

При промена на правецот на гасоводот се вградува цевен лак. Ако полиетиленските 
цевки се свиваат при поставувањето, најмалите радиуси на свиткување при различни 
услови може да биде: 

  
 
 
 
Загревањето на полиетиленските цевки за изработка на цевните лаци не се врши на 

градилиштето. 
 

Член 36 
Арматурата за цевководот се утврдува на начин кој овозможува да не дојде до 

недозволени напрегања на дистрибутивниот гасовод. 
 

Член 37 
Сопирачката арматура се монтира надземно во кутии или ниши и подземно во шахти 

или во железни капи за полиетиленски гасоводи. 
Шахтите треба да обезбедат заштита од навирање на подземни води, а материјалите од 

кои се изградени треба да бидат несогорливи, отпорни на влага и други био појави. 
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Надземните вентилски јазли треба да бидат инсталирани со стативи за продувување. 
Сите употребени материјали треба да бидат придружени со сертификат за квалитет од 
производителот. 

 
Член 38 

Делови од гасоводот може да се постават и надземно, при што треба да се преземат 
посебни мерки за заштита на цевките од механичко оштетување, појава на кондензат, 
температурни влијанија и влијание на сончевото зрачење. 

 
III.4. Спојување и приклучување  

кон гасоводите 
 

Член 39 
Цевните споеви на дистрибутивниот гасовод можат да бидат цврсти и разделливи. 
 

Член 40 
Цврстите споеви се изведуваат со заварување. 
Сечењето на полиетиленските цевки се врши нормално на оската на цевката, а краевите 

се обработуваат во зависност од цевниот спој. 
Спојувањето на полиетиленските цевки се врши: челно, полидифузионо и 

електроотпорно.  
Во случај на спојување на полиетиленските цевки со заварување, изведувачот или 

производителот обезбедува доказ за компатибилноста на елементите кои се спојуваат. 
 

Член 41 
При употреба на разделливи споеви, како прирабнички споеви може да се применуваат 

стандардни прирабници со краеви за заварување или со чаури за слободни прирабници. 
При употреба на разделливи споеви кај цевки со D ≤ Ø63mm може да се употребуваат 

навојни споеви според националните стандарди за навојни споеви за полиетиленски цевки 
кои се транспозиција на европските стандарди. 

 
Член 42 

За спојување на гранките на гасоводот од полиетиленски цевки со дополнително 
дупчење, се применуваат специјални спојни елементи (фитинзи) за електроотпорно 
заварување. 

Специјалните фитинзи од ставот 1 од овој член треба да ги имаат мерките и 
стандардите утврдени со националните стандарди за спојни елементи кои се 
транспозиција на европските стандарди. 

 
Член 43 

При изведба на заварените споеви изведувачот треба да се придржува кон одредбите и 
упатствата на производителот на цевките и/или упатствата на струковните здруженија. (на 
пр. ИГАС, IGT, DVGW и др). 

 
III.5. Останати барања 

 
Член 44 

Металните елементи на дистрибутивниот гасовод се заштитуваат од корозија. 
При заштита на металните делови на гасоводот од корозија (со премачкување), 

материјалот за заштита од корозија не смее да дојде во допир со полиетиленските цевки. 
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При изведувањето на заштитата од корозија (со загревање на антикорозивен слој) треба 
да се спречи штетното влијание на топлината врз полиетиленските цевки. 

 
IV. ИСПИТУВАЊЕ НА ГАСОВОДИТЕ 

 
Член 45 

Секој нов или реконструиран гасовод треба да се испита на непропусливост и цврстина. 
Прирабните споеви треба да бидат достапни за време на испитувањето. 
 

Член 46 
Испитувањето на гасоводот или гасоводни системи се врши според националните 

стандарди за испитување на гасоводни системи кои се транспозиција на европските 
стандарди. 

 
Член 47 

Контролата за време и по заварувањето на гасоводите од полиетилен со висока 
цврстина се состои од: 

- визуелна оценка 
- проверка на протоколот на квалитет на заварувањата (од машината за заварување) 
- механичко – технолошко испитување, спроведено според една од следните методи: 

испитување на пресвиткување, испитување на затегнување или испитување на постојан 
внатрешен притисок. 

 
Член 48 

Рабовите што се заваруваат треба да бидат проверени од надзорот по заварувањето по 
методата на случајни проби. 

 
Член 49 

Испитувањето на гасоводот се врши со воздух или со некој друг инертен гас. 
Испитувањето на гасоводот не се врши при температури на околината пониски од -5°C. 
Дистрибутивниот гасовод се испитува со притисок од 6 bar. pi = 1,5 pr 

 
Член 50 

Ако дистрибутивниот гасовод се гради во целина а се испитува во секции, по 
поврзување на секциите, а пред пуштање на гасот во гасоводот, гасоводот се испитува 
како целина. 

Деловите од гасоводот на премините под железничките и трамвајски пруги, патишта, 
улици и водени пречки треба да се испитуваат  

- по комплетна монтажа на деловите на гасоводот на местото на вкрстување 
- по спојување на цевките на гасоводот на местото на вкрстување 
- при конечно испитување на целиот гасовод. 
Деловите на дистрибутивниот гасовод кои преминуваат преку река или канал, како и 

деловите на гасоводот кои се поставуваат во корито, се испитуваат: 
- на брегот пред поставувањето 
- во склопот на целината. 

Член 51 
За евидентирање на вредностите на притисокот се користи (евиденциски манометар) 

мерило со печатар и контролен манометар со класа на точност 1,00. 
Опсегот на мерилата е од 0 до 10 bar. 
Манометрите треба да имаат атест издаден од тело овластено за баждарење манометри. 
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Член 52 
Брзината на покачување на испитниот притисок не смее да биде поголема од 3 bar во 

минута. 
Мерењето на притисокот почнува по истекот на време неопходно за изедначување на 

температурата, кое изнесува еден час за 1 bar или најмногу шест часа. 
 

Член 53 
Гасоводот ги исполнува условите на непропусливост и цврстина ако: 
Падот на притисок за времетраењето на испитувањето не е поголем од 0,1 bar. 
Времетраењето на испитувањето не може да биде пократко од 30 min ниту подолго од 

24 часа. Времетраењето на испитувањето е правопропорционално со волуменот на 
делницата која се испитува, со тоа што за секои 2 m3 волумен, времетраењето на 
испитувањето се зголемува за еден час. 

 
Член 54 

Надземните водови при испитувањето на пропустливоста треба да се држат под 
притисок најмалку 30 минути, по што со смалување на притисокот се извршува преглед и 
испитување на протекување и тоа на сите споеви.  

Кратките делници (до 100 m) кои се изведуваат при доградба или реконструкција на 
гасоводот, се испитуваат на непропусност со визуелен преглед на сите споеви со 
испитување на протекување, при што испитен флуид е природен гас а испитен притисок е 
работниот притисок.  

Се смета дека гасоводот издржал испитување ако не постои виден пад на притисокот на 
манометарот и ако не постојат незаптивности при проверката со испитување на 
протекување. 

 
Член 55 

Недостатоците констатирани со ова испитување се отстрануваат, откако притисокот во 
гасоводот ќе се намали до атмосферскиот. 

Не е дозволено вршење на поправки на гасоводот додека е под притисок. 
По извршените поправки потребно е испитувањето да се повтори од почеток. 

 
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 56 

Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија“. 
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