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ГОДИШЊИ БИЛАНС ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА,   
НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ 

За 2008. годину 
 

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)     0 0 7 1 5 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)            

 
 
       Напомена: 
 
              
 
 
        Поштовани, 
 
        Годишњим истраживањем ИНД-4.13 прикупљају се подаци о производњи и утрошку природног гаса, нафте и 
деривата нафте. 
        Сви подаци које нам доставите биће коришћени искључиво за израду агрегатних позиција Енергетског биланса 
природног гаса, 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 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 из Групе за 
статистику енергетике на телефон 011/2412-922 (локал 238), 011/2411-852 (директни телефон и факс) или 
на и-адресу:  gbasta@statserb.sr.gov.yu  
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Табела 1. Производња и утрошак 

 Природни гас1), 
000 stm3 

Течни нафтни гас, 
t 

1. Залихе на почетку године   

2. Произведене количине хххххххххххххххххххх  

3. Увоз   

4. Набавка од других у Р. Србији   

5. Употребљено за прераду  хххххххххххххххххххх 

6. Сопствена потрошња – за одвијање процеса производње   

7. Сопствена потрошња – за производњу електричне  
и/или топлотне енергије у фабрици   

8. Губици   

9. Извоз   

10. Залихе на крају године   

11. Укупна продаја и/или предаја без надокнаде у Р. Србији2)   

1) Мерење при температури од 15оС и притиску од 760 mmHg. 
2) ред 11= ред1 + ред3 + ред 4 – ред5 – ред6 – ред7 – ред8 – ред9 – ред10. 

Табела 2. Просечна калорична вредност 

 Течни нафтни гас, 
kJ/kg 

Просечна калорична вредност  

Табела 3. Продаја  
                    (уколико не располажете тачним подацима, молимо да извршите процену) 

 Течни нафтни гас, 
t 

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

1.1 Трговини  

1.2 Рудницима угља  

1.3 Произвођачима електричне и/или топлотне енергије  

1.4 Рафинеријама нафте  

1.5 Индустрији  

1.6 Грађевинарству  

1.7 Саобраћају  

1.8 Пољопривреди  

1.9 Домаћинствима  

1.10 Осталим потрошачима  

1) Ред 1 у Табели 3 треба да буде једнак реду 11 у Табели 1. 
 
 
 

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

подноси извештај 
    
   М.П.  

 


