
ПРИЛОГ 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊАВАЊУ УДЕЛА БИОГОРИВА НА ТРЖИШТУ 

      

 Извештај о испуњавању стављања обавезног удела биогорива на тржиште 

      

 
Година извештавања   

 
Датум извештавања   

      

 

Подаци о обвезнику система 

Назив   

 
Матични број   

 
Број обвезника у 
регистру 

  

 
Број лиценце   

 
Адреса   

      

 
Подаци о одговорном лицу 
обвезника 

Име и презиме   

 
Функција   

 
Контакт телефон   

 
e-mail   

      

 
Подаци о особи за контакт 
обвезника 

Име и презиме   

 
Функција   

 
Контакт телефон   

 
e-mail   

      

 

Обавезни удео биогорива који су обвезници ситема били дужни да ставе у промет на тржиште 
Републике Србије у години извештавања 
UB [%] 
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Подаци о гориву које је обвезник система ставио у промет на тржиште Републике Србије у години 

извештавања 

i Тип горива 
Масa одговарајућег горива коју је обвезник 

система ставио на тржиште у години извештавања 
Mi [t] 

Доња топлотна 
моћ горива 

QMdi [MJ/kg] 

 Количина енергије горива  коју 
је обвезник система ставио на 

тржиште у години извештавања 
EGi [MJ] 

1 Моторни бензин   43                                                                        

2 Гасно уље   43                                                                        

      

 

Укупна количина енергије горива  коју је обвезник система ставио на тржиште у години 
извештавања 
EG [MJ] 

                                                     

      

 

Укупна количина енергије биогорива  коју је обвезник система био дужан да стави на тржиште у 
години извештавања 
EGi [MJ] 

                                                     

      

  
Подаци о биогориву које је обвезник система ставио у промет на тржиште Републике Србије у години 

извештавања 

j Тип биогорива 

Масa одговарајућег биогорива коју је обвезник 
система ставио на тржиште у години извештавања 

Доња топлотна 
моћ биогорива 
QMdj [MJ/kg] 

Количина енергије биогорива  
коју је обвезник система ставио 

на тржиште у години 
извештавања 

EBGj [MJ] 

чија се енергетска 
вредност не рачуна 

двоструко 
Mj [t] (kj = 1) 

чија се енергетска 
вредност рачуна 

двоструко 
Mj2 [t] (kj = 2) 

  Из домаће производње 
1 биоетанол      27                                                                        

2 био-ЕТБЕ      13                                                                        

3 биометанол      20                                                                        
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4 био-МТБЕ      7                                                                        

5 био-ДМЕ      28                                                                        

6 био-ТАЕЕ      11                                                                        

7 биобутанол      33                                                                        

8 биодизел      37                                                                        

9 Fischer-Tropsch дизел      44                                                                        

10 хидрогенизовано биљно уље      44                                                                        

11 чисто биљно уље      37                                                                        

12 биогас      50                                                                        

  Из увоза 
1 биоетанол      27                                                                        

2 био-ЕТБЕ      13                                                                        

3 биометанол      20                                                                        

4 био-МТБЕ      7                                                                        

5 био-ДМЕ      28                                                                        

6 био-ТАЕЕ      11                                                                        

7 биобутанол      33                                                                        

8 биодизел      37                                                                        

9 Fischer-Tropsch дизел      44                                                                        

10 хидрогенизовано биљно уље      44                                                                        

11 чисто биљно уље      37                                                                        

12 биогас      50                                                                        

      

 

Укупна количина енергије биогорива коју је обвезник система ставио на тржиште у години 
извештавања 
EBG [MJ] 

                                                     

      

 

Удео биогорива који је обвезници ситема ставио у промет на тржиште Републике Србије у години 
извештавања 
[%] 

  

 


