
Месец

Реден број 0 8

Деловен субјект - назив 

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 

Реден број на единицата во состав (локалната единица) 

Општина ________________________________________________________________________

Населено место _______________________________________________________________

Улица куќен број

Телефон

Е - пошта

Дејност според НКД Рев. 2

Образец ЕНЕ. 8

(единицата во состав, локалната единица го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

ЗА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ КОИ СТОПАНИСУВААТ СО
ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА / ЕНЕРГИЈА ЗА МЕСЕЦ __________________ 2022 ГОДИНА

М Е С Е Ч Е Н  И З В Е Ш Т А Ј

(Пополнува
  статистика)

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на 
РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 

220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.18/20 и 300/20).



       
1 l/sek

2 m3

3 m3

4 m3

5 со: kg/m3

6 kJ/kg

8 oC

9 GJ

10 МЈ/m3

11 Загуби на геотермална енергија во дистрибутивниот систем GJ

12 GJ

13 за: GJ

14  - енергетски сектор GJ

15  - индустриски сектор GJ

16  - домаќинства GJ

17  - трговија и јавно-услужен сектор GJ

18 GJ

19  - останати сектори (бањи и сл.) GJ

Потребно време за пополнување на извештајот мин.

Забелешки:

Место ____________дата__________ 2022 година

(М.П)
Име и презиме на лицето одговорно 

за пополнување на извештајот
Раководител на деловниот субјект за кој се поднесува 

извештајот

1000

4.190

Просечна калорична вредност 
(ред 9 / ред 4 * 1000)

Предадена геотермална енергија 
(ред 9 - ред 11); 
(ред (13+14+15+16+17+18+19))

  - излезна (крајна) температура 

ТАБЕЛА 1. ПОТРОШУВАЧКА НА ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА / ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦОТ
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Предадена геотермална енергија на дистрибутивниот систем
(ред 4 * ред 5 * ред 6 * (ред 7 - ред 8)) / 1000000

Експлоатациона издашност на извориштето

Предадена геотермална вода на дистрибутивниот систем
(ред 2 - ред 3)

 - густина

 - специфичен топлински капацитет на 60oC 

Исцрпена геотермална вода 
Сопствена потрошувачка на геотермална вода
(само потрошената за одржување на системот)

 - земјоделски сектор (оранжерии, пластеници и сл.)

 - неенергетска потрошувачка (полнење на минерална вода)

 - влезна (почетна) температура                                                                             
(средна температура на геотермалната вода на праг на дистрибутивен
систем, по мешање на геотермалната вода од сите извори) 
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