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ГОДИШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС – УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ  
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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
 

ПОДАЦИ ЗА ИЗВЕШТАЈНУ ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ       
(ОРГАНИЗАЦИЈА-ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)           
       
а) Назив извештајне јединице            
             
              
б) Матични број јединственог регистра            
             
 Редни број јединице у саставу            

             
в) Општина  Место            
             
 Улица и кућни број  Телефон            
             
г) Делатност (подгрупа)            

             
д) Редни број у адресару (попуњава статистика)           
 
 
 
 
 
 

 
Поштовани, 
 

На основу Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању појединих статистичких истраживања 
(„Службени гласник РС“, број 110/2009) достављамо Вам образац ИНД-4.15Е „Годишњи енергетски 
биланс – утрошак енергије и горива у индустрији за 2009. годину“. 

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 Републике Србије. 

Молимо Вас да попуните оба примерка овог обрасца, с тим што ћете један задржати за сопствену 
документацију, а други доставити надлежном подручном одељењу. 
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Таб. 1. УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА У ИНДУСТРИЈИ У 2009. ГОДИНИ 

Назив Јединица 
мере 

Утрошак за 
производњу 

струје, топлоте, 
покретање 
возила 

Утрошак за 
остале сврхе 

Залихе на крају 
2009. године 

 1 2 3 4 5 

01 Електрична енергија MWh    

02 Антрацит tona    

03 Остали камени угаљ tona    

04 Мрки угаљ tona    

05 Лигнит tona    

06 Сушени лигнит tona    

07 Брикет каменог угља tona    

08 Брикет мрког угља и лигнита tona    

09 Кокс за топионичке сврхе tona    

10 Гасни кокс tona    

11 Нафтни кокс tona    

12 Природни гас 000Stm3    

13 Супститут природног гаса 000m3    

14 Пропан течни, бутан течни,  
пропан – бутан течни tona    

15 Рафинеријски гас tona    

16 Нафта tona    

17 Мазут са < 1% сумпора tona    

18 Мазут са ≥ 1% сумпора tona    

19 Дизел tona    

20 Гориво за ложење tona    

21 Керозин tona    

22 Моторни бензин tona    

23 Топла вода GJ    

24 Врела вода GJ    

25 Пара GJ    

26 Дрво, дрвни и биљни отпад tona    

27 Отпад (наведите врсту отпада) tona    
 

 

 Напомена: 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


