
На основу члана 9. став (1), тачка 3. Закона о статистици у Федерацији Босне и 

Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 63/03 и 9/09), директор 

Федералног завода за статистику утврђује 

МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО 

КРАТКОРОЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЕНЕРГЕТСКЕ СТАТИСТИКЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се проводи у складу са Законом о статистици у 

Федерацији БиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 63/03 и 9/09) и Планом 

провођења статистичких истраживања од инереса за Федерацију БиХ. 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ ове статистичке активности јесте издрада краткорочних показатеља 
енергетске статистике. 
Податке из области енергетике прикупио је Федерални завод за статистику, 

помоћу: Мјесечног извјештаја о производњи електричне енергије и Мјесечног 

извјештаја о чврстим горивима. 

Јединице посматрања/ извјештајне јединице 
 
Извјештајне јединице за израду краткорочних показатеља енергетске 

статистике су пословни субјекти, која су по Класификацији дјелатности 

разврстана у Регистру пословних субјеката у  подручје Б - Вађење руда и 

камена, Ц - Прерађивачка индустрија и Д - Производња и снабдијевање 

електричном енергијом и гасом.  

ОБУХВАТ 

Овом статистичком активношћу  обухваћени су пословни субјекти који се баве 

производњом, увозом, извозом , дистрибуцијом  електричне енергије и угља. 

Метод и вријеме прикупљања података 

Подаци се прикупљају примјеном извјештајног метода у мјесечној периодици. 

Обавеза и заштита повјерљивих података 

Објављују се збирни подаци за ниво Федерације БиХ. Повјерљиви подаци су 

заштићени у складу са члановима 36 и 37 Закона о статистици у Федерацији 

БиХ („Службене новине ФБиХ бр. 63/03 и 9/09).  

Дефиниције основних обиљежја – индикатора 

Мјесечним извјештајем о енергетици прикупљају се подаци о производњи  

(бруто и нето), сопственој потрошњи  енергенета, снабдијевању, увозу, извозу и 

залихама у извјештајном мјесецу.   



Бруто производња представља електричну енергију произведену на 

генератору.  

Нето производња електричне енергије једнака је бруто производњи, умањеној 

за сопствену потрошње електрана.  

Увоз / Извоз представља количину енергената која је прешла државну границу.  

Салдо залиха представља разлику између залиха на почетку извјештајног 

мјесеца и залиха на крају извјештајног мјесеца. Разлика се добије тако што се 

од стања залиха на крају посљедњег дана у мјесецу одузме стање залиха на 

почетку првога радног дана у истоме мјесецу.  

Расположива енергија за финалну потрошњу је количина енергената која је 

расположива за финалну потрошњу. У овај износ су укључени губици, а за 

електричну енергију и утрошак за рад пумпи. 

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 

Методологија за израду краткорочних показатеља енергије као и статистичка 

терминологија, усклађени су са стандардима ИЕА/ОЕЦД и Еуростат-а.  

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА 

Одговорни произвођач података јесте Федерални завод за статистику. 

Обавезност давања података 

Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Федералном заводу за 

статистику у складу са Законом о статистици Федерације Босне и Херцеговине. 

Периодика провођења 

Извјештајне јединице су дужне да доставе податке Федералном заводу за 

статистику до 15. у мјесецу након истека референтног мјесеца. 

Инструментариј 

За провођење ове статистичке активности користе се 4 различита статистичка 
образца. 
 
Публиковање 

Подаци се објављују мјесечно у форми мјесечног Саопћења Краткорочни 

показатељи енергетске статистике.  

ДИРЕКТОР  

              Доц.др.Емир Кремић 

 



 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

1)  Назив пословног субјекта

(Пословне јединице уписују назив пословног субјекта у чијем су саставу и свој назив)

2)  Идентификациони број пословног субјекта

Идентификациони број пословне јединице

3)  Кантон Опћина

 Улица и број Телефон

4)  Дјелатност према КД БиХ 2010 

Поштовани / Штовани!

Захваљујемо на сарадњи / сурадњи!

Образац попунио:

ДИРЕКТОР / РАВНАТЕЉ

М.П.

Тел./Фаx

Е - маил

Датум

Обавеза подношења извјештаја заснива се на члану 31. Закона о статистици у Федерацији БиХ. Одбијање 

давања података, давање непотпуних и нетачних података или недавање података у прописаном садржају и 

року повлачи казнене одредбе из чл. 43. и 44. наведеног Закона. Подаци који се дају у овом извјештају 

користиће се искључиво за статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. Употреба, 

повјерљивост и заштита података утврђена је члановима од 36. до 42. Закона о статистици ФБиХ и 

примјењиват ће се приликом статистичке обраде предметних података.                                                

Уписати пуно име и презиме

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Образац ЕН-ЕЕ-М

Закон о статистици у Федерацији БиХ

"Слу жбене новине ФБиХ" бр. 63/03 и 9/09

С А Р А Ј Е В О

за мјесец__________________  године

Истраживање Мјесечни извјештај о производњи електричне енергије (ЕН-ЕЕ-М) проводи се на темељу Закона о статистици у Ф БиХ 

("Службене новине Ф БиХ" бр.63/03 и 9/09), а у складу са Планом провођења статистичких истраживања од интереса за Федерацију 

Босне и Херцеговине.Извјештајне јединице су пословни субјекти чија је дјелатност производња електричне енергије. Федерални завод 

за статистику врши прикупљање података за Мјесечни извјештај о производњи електичне енергије (ЕН-ЕЕ-М) у складу са стандардима 

ЕУРОСТАТ-а. Мјесечним извјештајем о производњи електричне енергије прикупљају се подаци о производњи електричне енергије  

и потрошњи и залихама енергената у извјештајном мјесецу.

Рок за достављање тражених података је 25-ог у мјесецу, за претходни мјесец и молим вас да се придржавате

 наведеног рока.

За све додатне информације обратите се Федералном заводу за статистику на телефон 033/407-006



 

 

 

 

Ред.

бр.

КОМЕНТАР

GJ

11

9

10

Природни плин 000См3 GJ

Остали енергенти ______________
т

ТАБЕЛА 1.   ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ МЈЕСЕЦУ

Производња електричне енергије Количина у МWh

2 3

Бруто производња

Сопствена потрошња 

GJ

Ложиво уље, сумпор <1%
т

6

8

7 Ложиво уље, екстра лако
т

GJ

Друга текућа горива, Нафта Д2
т

GJ

GJ

Ложиво уље, сумпор >1%
т

GJ

4

5

Дрво, дрвни отпад и биљни отпад
т

Мрки угаљ
т

2

3 Лигнит
т

GJ

1

1

2 3 6

Камени угаљ
т

GJ

GJ

4 5

Утрошено за рад пумпи у реверзибилним електранама 

Потрошња у 

извјештајном мјесецу

4

3

1

1

2

Нето производња

ТАБЕЛА 2.   ПОТРОШЊА И ЗАЛИХЕ ЕНЕРГЕНАТА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА 

Ред.

бр.

НАЗИВ ГОРИВА
Јединица

мјере

Потрошња у 

извјештајном мјесецу

у натуралним 

јединицама

Залихе на крају извјештајног

мјесеца



 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

1)  Назив пословног субјекта

(Пословне јединице уписују назив пословног субјекта у чијем су саставу и свој назив)

2)  Идентификациони број пословног субјекта

Идентификациони број пословне јединице

3)  Кантон Опћина

 Улица и број Телефон

4)  Дјелатност према КД БиХ 2010 

Поштовани!

За све додатне информације обратите се Федералном заводу за статистику на телефон 033/407-006

Захваљујемо на сарадњи!

Образац попунио:

ДИРЕКТОР 

М.П.

Тел./Фаx

Е - маил

Датум

Обавеза подношења извјештаја заснива се на члану 31. Закона о статистици у Федерацији БиХ. Одбијање 

давања података, давање непотпуних и нетачних података или недавање података у прописаном садржају и 

року повлачи казнене одредбе из чл. 43. и 44. наведеног Закона. Подаци који се дају у овом извјештају 

користиће се искључиво за статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. Употреба, 

повјерљивост и заштита података утврђена је члановима од 36. до 42. Закона о статистици ФБиХ и 

примјењиват ће се приликом статистичке обраде предметних података.        

Уписати пуно име и презиме

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЧВРСТИМ ГОРИВИМА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Образац ЕН-УГ1-М

Закон о статистици у Федерацији БиХ

"Слу жбене новине ФБиХ" бр. 63/03 и 9/09

С А Р А Ј Е В О

(ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ МРКОГ УГЉА / ЛИГНИТА)

за мјесец ________________________ године

Истраживање Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ1-М) проводи се на темељу Закона о статистици у Ф БиХ ("Службене

новине Ф БиХ" бр.63/03 и 9/09), а у складу са Планом провођења статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и

Херцеговине.Извјештајне јединице су пословни субјекти чија је дјелатност производња угља. Федерални завод за статистику

врши прикупљање података за Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ1-М) у складу са стандардима ЕУРОСТАТ-а.

Мјесечним извјештајем о чврстим горивима прикупљају се подаци о производњи, увозу, извозу, набавци, залихама и испоруци

угља у извјештајном мјесецу.

Рок за достављање тражених података је 15-ог у мјесецу, за претходни мјесец и молимо вас да се придржавате 

наведеног рока.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.

бр.

КОМЕНТАР

МРКИ УГАЉ ЛИГНИТ

3 4 5

тона

Јединица

мјере

Производња

Увоз

Извоз

Набавка са домаћег тржишта

Залихе на почетку мјесеца

9

10

Испорука топланама

Испорука енерганама

тона

тона

4

6

5

Залихе на крају мјесеца

7

8

Салдо залиха (5-6)

Испорука термоелектранама тона

ТАБЕЛА 1.   ПРОИЗВОДЊА, УВОЗ, ИЗВОЗ, НАБАВКА, ЗАЛИХЕ И ИСПОРУКЕ МРКОГ УГЉА И ЛИГНИТА

3

1

1

2

тона

тона

тона

тона

2

тона

тона



 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

1)  Назив пословног субјекта

(Пословне јединице уписују назив пословног субјекта у чијем су саставу и свој назив)

2)  Идентификациони број пословног субјекта

Идентификациони број пословне јединице

3)  Кантон Опћина

 Улица и број Телефон

4)  Дјелатност према КД БиХ 2010 

Поштовани!

Захваљујемо на сарадњи!

Образац попунио:

ДИРЕКТОР 

М.П.

Тел./Фаx

Е - маил

Датум

(ЗА ИНДУСТРИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА)

за мјесец ________________________ године

Обавеза подношења извјештаја заснива се на члану 31. Закона о статистици у Федерацији БиХ. Одбијање 

давања података, давање непотпуних и нетачних података или недавање података у прописаном садржају и 

року повлачи казнене одредбе из чл. 43. и 44. наведеног Закона. Подаци који се дају у овом извјештају 

користиће се искључиво за статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. Употреба, 

повјерљивост и заштита података утврђена је члановима од 36. до 42. Закона о статистици ФБиХ и 

примјењиват ће се приликом статистичке обраде предметних података.                                                

Уписати пуно име и презиме

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Образац ЕН-УГ3-М

Закон о статистици у Федерацији БиХ

"Слу жбене новине ФБиХ" бр. 63/03 и 9/09

С А Р А Ј Е В О

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЧВРСТИМ ГОРИВИМА

Истраживање Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ3-М) проводи се на темељу Закона о статистици у Ф БиХ ("Службене

новине Ф БиХ" бр.63/03 и 9/09), а у складу са Планом провођења статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и

Херцеговине.Извјештајне јединице су пословни субјекти чија је дјелатност индустријска производња. Федерални завод за статистику

врши прикупљање података за Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ3-М) у складу са стандардима ЕУРОСТАТ-а.

Мјесечним извјештајем о чврстим горивима прикупљају се подаци о снабдијевању каменим угљем и антрацитом у извјештајном мјесецу

Рок за достављање тражених података је 15-ог у мјесецу, за претходни мјесец и молимо вас да се придржавате

наведеног рока.

За све додатне информације обратите се Федералном заводу за статистику на телефон 033/407-006



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Увоз

Држава 1

Држава 2

Набавка са домаћег тржишта

Залихе на почетку мјесеца

Залихе на крају мјесеца

Салдо залиха (3-4)

КОМЕНТАР

тона

тона

тона

тона

тона

тона

тона

1

ТАБЕЛА 2.   СНАБДИЈЕВАЊЕ КАМЕНИМ УГЉЕМ И АНТРАЦИТОМ

Ред.

бр.

2 3 4 5

Јединица

мјере
КАМЕНИ УГАЉ АНТРАЦИТ

1

2

1.а

1.б

5

3

4



 

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

1)  Назив пословног субјекта

(Пословне јединице уписују назив пословног субјекта у чијем су саставу и свој назив)

2)  Идентификациони број пословног субјекта

Идентификациони број пословне јединице

3)  Кантон Опћина

 Улица и број Телефон

4)  Дјелатност према КД БиХ 2010 

Поштовани!

За све додатне информације обратите се Федералном заводу за статистику на телефон 033/407-006

Захваљујемо на сарадњи!

Образац попунио:

ДИРЕКТОР

М.П.

Тел./Фаx

Е - маил

Датум

(ЗА КОКСАРЕ)

за мјесец ________________________ године

Обавеза подношења извјештаја заснива се на члану 31. Закона о статистици у Федерацији БиХ. Одбијање 

давања података, давање непотпуних и нетачних података или недавање података у прописаном садржају и 

року повлачи казнене одредбе из чл. 43. и 44. наведеног Закона. Подаци који се дају у овом извјештају 

користиће се искључиво за статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. Употреба, 

повјерљивост и заштита података утврђена је члановима од 36. до 42. Закона о статистици ФБиХ и 

примјењиват ће се приликом статистичке обраде предметних података.                                                    

Уписати пуно име и презиме

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Образац ЕН-УГ2-М

Закон о статистици у Федерацији БиХ

"Слу жбене новине ФБиХ" бр. 63/03 и 9/09

С А Р А Ј Е В О

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЧВРСТИМ ГОРИВИМА

Истраживање Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ2-М) проводи се на темељу Закона о статистици у Ф БиХ ("Службене

новине Ф БиХ" бр.63/03 и 9/09), а у складу са Планом провођења статистичких истраживања од интереса за Федерацију Босне и

Херцеговине.Извјештајне јединице су пословни субјекти чија је дјелатност производња кокса. Федерални завод за статистику

врши прикупљање података за Мјесечни извјештај о чврстим горивима (ЕН-УГ2-М) у складу са стандардима ЕУРОСТАТ-а.

Мјесечним извјештајем о чврстим горивима прикупљају се подаци о производњи, извозу, залихама и испоруци кокса, као и 

снабдијевању угљем за коксовање у извјештајном мјесецу.

Рок за достављање тражених података је 15-ог у  мјесецу, за претходни мјесец и молимо вас да се

придржавате наведеног рока.
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