
 
 
       Напомена: 
 
        
        
 
        Поштовани, 
 
        годишњим истраживањем ИНД-4.10.а прикупљају се подаци о производњи деривата нафте и петрохемијских 
производа. 
        
        Сви подаци које нам доставите биће коришћени искључиво за израду агрегатних позиција Енергетског биланса 
нафте и деривата нафте Републике Србије и за попуњавање упитника Међународне агенције за енергетику (ови 
упитници садрже сумарне податке за Републику Србију). 
 
        Податке прикажите збирно за предузеће (обухватите све јединице у саставу предзећа) и у одговарајућа поља 
упишите целе – заокружене бројеве (без децимала). 
 
        Молимо Вас да обрасце попуните у два примерка, од којих један задржите за сопствену документацију, а други нам 
доставите најкасније до 15.3.2009. године на следећу адресу: 
 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ  
Одељење за статистику индустрије и енергетике 

11050 Београд 
ул. Милана Ракића бр.5 

 
        За евентуалне нејасноће и дилеме при попуњавању овог обрасца можете се обратити Горану Басти или Сањи 
Радоњић из Групе за статистику енергетике на телефон 011/2412-922 (локал 238), 011/2411-852 (директни телефон и 
факс) или на е-mail адресу: gbasta@stat.gov.rs или sradonjic@stat.gov.rs. 

 
 
         

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ИНД–4.10.a

 
Републички завод за статистику Уредба о утврђивању појединих статистичких 

истраживања 
„Службени гласник РС“, број 117/2008. 

   
 
 
 

ГОДИШЊИ БИЛАНС ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ 
За 2008. годину 

- Образац за петрохемијску индустрију -  

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)     0 0 7 1 2 0 
     (Шифра стат. истраживања) 
а) Назив (фирма)            
             

 (пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу 
и свој назив 

         

              
б) Матични број јединственог регистра            
             
 Редни број јединице у саставу            
             
в) Општина  Место            
             
 Улица и кућни број  Телефон            
             
г) Делатност предузећа (подгрупа)            
             
д) Редни број предузећа у адресару (попуњава статистика)            



Табела 1. НАБАВКА И ПРОИЗВОДЊА 

Утрошено 

Ред. 
бр. Назив горива Јединица 

мере 

Залихе на 
почетку 
године 

Увоз Набавка од 
рафинерије

Набавка 
од других 

у  
Р Србији 

Произво-
дња 

за 
произво-
дњу 

деривата 
нафте 

за произво-
дњу осталих 
производа 
петрохем. 

за одвијање 
процеса 

производње

за рад 
енергане

Губици Извоз 
Залихе 
на крају 
године 

Укупна продаја 
и/или предаја 
без надокнаде 
у Р Србији1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Природни гас и субститут природног гаса  000 St m3              

2. Сирова нафта  t              

3. Остали хидрокарбонати   t              

4. Пиролитички бензин t              

5. Рафинисана основна сировина  
(рафинеријски међупроизводи)   t              

6. Биогорива која се користе као адитиви  t              

7. Остали адитиви   t              

8. Кондензати природног гаса  t              

9. Рафинеријски гас  000 m3              

10. Етан  000 m3              

11. Течни нафтни гас   t              

12. Нафта (примарни бензин за петрохемију)    t              

13. Биобензин  t              

14. Безоловни бензин  t              

15. Оловни бензин  t              

16. Авионски бензин  t              

17. Гориво за млазне моторе бензинског типа  t              

18. Гориво за млазне моторе керозинског типа 
(керозин)   t              

19. Остали керозин  t              

20. Биодизел  t              

21. Дизел за транспорт, осим биодизела   t              

22. Пиролитичко уље t              

23. Гориво за ложење   и остала гасна уља  t              

24. Уље за ложење (мазут) са садржином S< 1%  t              

25. Уље за ложење (мазут) са садржином S> 1%  t              

26. Специјални бензини  
(вајт шпирит, остали специјални бензини)  t              

27. Мазива   t              

28. Битумен  t              

29. Парафински восак  t              

30. Нафтни кокс  t              

31. Остали деривати нафте  t              
 

1) кол.16 = кол.4+кол.5+кол.6+кол.7+кол.8-кол.9-кол.10-кол.11-кол.12-кол.13-кол.14-кол.15 
 



 

Табела 2. УКУПНА ПРОДАЈА/ИЛИ ПРЕДАЈА 
Укупна продаја и/или предаја без надокнаде: 

Ред. 
бр. Назив горива Јединица 

мере 

Укупна продаја 
и/или предаја без 

надокнаде  
у Р Србији1) 

рафинерије трговци 

произвођачи 
електричне 

и/или топлотне 
енергије 

индустрија транспорт пољопри-
вреда домаћинства остали 

потрошачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Природни гас и субститут природног гаса  000 Stm3          

2. Сирова нафта  t          

3. Остали хидрокарбонати  t          

4. Пиролитички бензин t          

5. Рафинисана основна сировина   
(рафинеријски међупроизводи)  t          

6. Биогорива која се користе као адитиви  t          

7. Остали адитиви   t          

8. Кондензати природног гаса  t          

9. Рафинеријски гас  000 m3          

10. Етан   000 m3          

11. Течни нафтни гас  t          

12. Нафта (примарни бензин за петрохемију)   t          

13. Биобензин   t          

14. Безоловни бензин  t          

15. Оловни бензин  t          

16. Авионски бензин  t          

17. Гориво за млазне моторе бензинског типа  t          

18. Гориво за млазне моторе керозинског типа 
(керозин)   t          

19. Остали керозин   t          

20. Биодизел  t          

21. Дизел за транспорт, осим биодизела   t          

22. Пиролитичко уље t          

23. Гориво за ложење   и остала гасна уља  t          

24. Уље за ложење (мазут) са садржином S< 1%  t          

25. Уље за ложење (мазут) са садржином S> 1%  t          

26. Специјални бензини  
(вајт шпирит, остали специјални бензини)  t          

27. Мазива  t          

28. Битумен   t          

29. Парафински восак  t          

30. Нафтни кокс  t          

31. Остали деривати нафте  t          
 

1) Колона 4 у табели 2 треба да буде једнака колони 16 у табели 1  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ХВАЛА НА САРАДЊИ 
 
 
 
 
 
 
 

Датум доставе  Потпис лица које је попунило 
извештај  Потпис руководиоца предузећа за којe се 

подноси извештај 
    
   М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 

     
 
       Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


