
Штампано у Републичком заводу за статистику 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ИНД-4.16

 Републички завод за статистику Уредба о утврђивању појединих статистичких истраживања 
„Службени гласник РС“, број 117/2008. 

   
ГОДИШЊИ БИЛАНС ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ  

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ  
ОГРЕВНО ДРВО И ОТПАЦИ ОД ДРВЕТА 

За 2008. годину 
 

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)     0 0 7 2 6 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)            
 

 
 
Поштовани, 
 

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању појединих статистичких 
истраживања („Службени гласник РС“, број 117/2008) достављамо Вам образац ИНД-4.16: 
„Годишњи биланс производње и потрошње обновљивих извора енергије – огревно дрво и 
отпаци од дрвета“. 

Овај образац се састоји из две табеле: табела 1. – Производња и табела 2. – 
Продаја и/или предаја без накнаде у Републици Србији. 

Уколико не располажете тачним подацима за неку од ставки у табелама, молимо 
Вас да извршите стручну процену. 

Сви подаци које нам будете доставили биће коришћени искључиво за израду 
агрегатних позиција Енергетског биланса обновљивих извора енергије Републике Србије. 

Молимо Вас да попуните оба примерка овог обрасца, с тим што ћете један 
задржати за сопствену документацију, а други доставити на следећу адресу: 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 
Одељење за статистику индустрије и енергетике 
11050 Београд 
Ул. Милана Ракића бр. 5 

Уколико при попуњавању овог обрасца будете имали потребу за додатним 
информацијама, можете се обратити госпођи Весни Ђурић или госпођи Сањи Радоњић из 
Групе за статистику енергетике телефоном (011/2412-922, локали 324 и 238; 011/2411-852 – 
директни телефон и факс) или на е-mail (vdjuric@stat.gov.rs и sradonjic@stat.gov.rs). 
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Табела 1.  Производња 

Произведено Прерада дрвета и отпадака  
од дрвета 

дрво отпаци од 
дрвета брикет 

дрвени 
угаљ 

(ћумур) 

остала 
прерада 
дрвета3) 

Назив Јединица 
мере 

1 2 3 4 5 

1. Укупна производња t      

2. Набавка од других у 
Републици Србији1) t      

3. Потрошња дрвета за 
производњу брикета t      

4. Потрошња дрвета за производ- 
њу дрвеног угља (ћумура) t      

5. Потрошња дрвета за осталу 
прераду дрвета t      

6. Увоз t      

7. Извоз t      

8. Сопствена потрошња t      

9. Губици (при транспорту,  
при уситњавању...) t      

10. Залихе на почетку године 
(1.1.2008.) t      

11. Залихе на крају године 
(31.12.2008.) t      

12. Продаја и/или предаја без 
накнаде у Републици Србији2) t      

 

1) Наведите од кога сте набавили дрво и отпатке од дрвета: 

 ________________________________________________________________________________________  

2) Ред 12. у Табели 1. добија се по формули 1+2-3-4-5+6-7-8-9+10-11 

3) Навести које категорије обухвата „остала прерада дрвета“: 

 ________________________________________________________________________________________ 
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Табела 2.  Продаја и/или предаја без накнаде у Републици Србији 

дрво отпаци од 
дрвета брикет 

дрвени 
угаљ 

(ћумур) 

остала 
прерада 
дрвета 

Назив Јединица 
мера 

1 2 3 4 5 

1. Укупно1) 
(2+3+4+5+6+7+8+9) t      

2. Трговина t      

3. Енергетски сектор 
области 10, 11, 23, 40)2) t      

4. Прерађивачка индустрија 
(без области 23)2) t      

5. Грађевинарство t      

6. Саобраћај t      

7. Домаћинства t      

8. Пољопривреда t      

9. Остали сектори3) t      

 
1) Ред 1. у Табели 2. треба да буде једнак реду 12. у Табели 1. 
2) Област 10 – Вађење каменог и мрког угља и лигнита; вађење тресета. 
 Област 11 – Вађење сирове нафте и природног гаса; услуге у производњи нафте и гаса. 
 Област 23 – Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива. 
 Област 40 – Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом. 
3) Остали сектори обухватају болнице, школе и друге установе. 
 

 
НАПОМЕНА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ХВАЛА  НА  САРАДЊИ !  

 
Датум доставе  Потпис лица које је попунило 

извештај,  Потпис руководиоца предузећа  
за коју се подноси извештај, 

   М.П.  
 


