
3 2 1 1 0 8

Назив (фирма)

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

Матични број 

Редни број пословне јединице у саставу

3) Град/општина   Мјесто

Улица и број Телефон

E-mail

Дјелатност

 

Поштовани,

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

         Владике Платона бб

       78 000 Бања Лука

Захваљујемо на сарадњи.

Коментари, примједбе и напомене:

                         ЕН-Г-Г

- Образац за пословне субјекте који се баве дистрибуцијом природног гаса -

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О СНАБДИЈЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 

(пословни субјект, пословна јединица у саставу)

за 2022. годину 

1)

2)

4)

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

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

Циљ ове статистичке активности је прикупљање годишњих података о дистрибуцији природног гаса за

потребе израде Биланса природног гаса. 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:



1)

2)

Молимо да наведете вријеме утрошено за попуњавање упитника
   минута                      минута      минута                     

Име и презиме лица које је попунило образац               Руководилац

      (уписати штампаним словима)    М.П.

Датум:

Телефон:

Губици у дистрибутивној мрежи

Енергетски сектор (области 05,06,19,35 и група 08.92)
1)

1.

Саобраћај

Табела 1.   ПРЕУЗЕТЕ И ИСПОРУЧЕНЕ КОЛИЧИНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА, хиљада  Sm
3

  - Уколико не располажете тачним подацима за попуњавање Табеле 1, молимо да извршите стручну процјену -

Количина

Укупно преузета количина природног гаса

ba

Индустрија (07-32, осим области 19)
2)

Укупно испоручено потрошачима (1-2) =  (4+5+6+7+8+9+10)3.

4.

2.

Ако је попуњен Ред 5 у Табели 1, треба тачно да наведете називе пословних субјеката којима је испоручен природни гас 

6. Грађевинарство 

7.

10. Остали сектори (пословне и друштвене  просторије, здравствене и образовне установе, водовод и др.)

9.

Група 08.92     - Вађење тресета

8.

           ХВАЛА НА САРАДЊИ !

Пољопривреда

Област 05        - Вађење лигнита (мрког угља)

Област 06        - Вађење сирове нафте  и природног гаса

Област 19        - Производња кокса и рафинисаних нафтних производа

Област 35        - Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Ред.

бр.

1

Домаћинства

5.


