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Назив (фирма)

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)

Матични број 

Редни број пословне јединице у саставу

Град/општина  Мјесто

Улица и број   Телефон

Е-mail

Дјелатност

  

Поштовани,

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

       Владике Платона бб

     78 000 Бања Лука

Захваљујемо на сарадњи.

Коментари, примједбе и напомене:

- Образац за пословне субјекте који се баве производњом хидроелектричне енергије -

3)

           ЕН-Е2.1-Г

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр.85/03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Одлука Владе Републике Српске о усвајању Статистичког програма 2022-2025, бр. 04/1-

012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/21)

           Шифра  активности

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

2)

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ И ПОТРОШЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

1)

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ         

(пословни субјект, пословна јединица у саставу)

за 2022. годину

4)

Циљ ове статистичке активности је прикупљање годишњих података о производњи електричне енергије за потребе

израде Биланса електричне енергије. Активност се проводи према методологији коју је прописала Статистичка канцеларија

ЕУ (Евростат). Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.

Извјештај се попуњава у два примјерка, од којих један остављате у сопствену документацију, а други достављате

Републичком заводу за статистику најкасније до 24.04.2023. године на сљедећу адресу:  

За евентуалне нејасноће и дилеме при попуњавању овог обрасца можете се обратити на телефон 051/332-774

или на e-mail адресу: rada.lipovcic@rzs.rs.ba



Молимо да наведете вријеме утрошено за попуњавање упитника
    минута         

Име и презиме лица које је попунило образац     Руководилац

          (уписати штампаним словима) М.П.

Датум: 

Телефон:

Предато:   (3+4) = (10+11+12)

Производња на генератору

3.

Примљено од других: (5+6+7+8)

2.

        - предузећа за пренос електричне енергије5.

6.

4.

 - дистрибутивним предузећима

7.

        - индустријских електрана (енергана)8.

        - предузећа за производњу електричне енергије

9.

Ред.

бр.

        - дистрибутивних предузећа

Табела 1.   ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Количина у GWh

1

Производња на прагу (1-2)

а б

Сопствена потрошња (обухвата и губитке електричне енергије до прага преноса)

1.

         ХВАЛА НА САРАДЊИ !

12.  - крајњим потрошачима

10.  - предузећима за пренос електричне енергије (пренос на прагу)

11.


