
ПРИЛОГ 5.
ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ БИЛАНСУ ЕМИСИЈА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Извештај за годину
ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Порески идентификациони број (ПИБ)
Матични број предузећа
Пун назив предузећа

Адреса

Место
Шифра места
Поштански број
Улица и број
Телефон
Телефакс
E mail

Општина
Шифра општине
Шифра претежне делатности

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ
Име и презиме
Функција
Телефон

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САРАДЊУ СА АГЕНЦИЈОМ
Име и презиме
Функција
Телефон
E mail

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА
Назив постројења

Адреса

Место
Шифра места
Поштански број
Улица и број
Телефон
Телефакс
E mail

Општина
Шифра општине
Географске координате
постројења

N
E

ПРТР код постројења

Под материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да су у извештају дате информације истините, а количине
и вредности тачне и одређене или процењене у складу са важећом законском регулативом Републике Србије.
Име и презиме одговорне особе

Овера и печатПотпис
Датум



ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ

Број и назив извора
Број
Назив

Врста извора
Енергетски
Индустријски

Географска дужина и ширина
N
E

Надморска висина (mnv)
Инсталисана топлотна снага на улазу (MWth) 1

Годишња искоришћеност капацитета (%)
Висина емитера (m)
Унутрашњи пречник емитера на врху (m)
Средња годишња температура излазних гасова на мерном месту (°C)
Средња годишња брзина излазних гасова на мерном месту (m/s)
Средњи годишњи излазни проток на мерном месту (нормални m3/h)2

Режим рада извора
Континуалан
Дисконтинуалан

ПОДАЦИ О РАДУ
Број радних дана извора годишње
Број радних сати извора на дан
Укупни број радних сати годишње

Расподела годишњих емисија по
сезонама (%)

Зима (Дец, Јан, Феб)
Пролеће (Март, Апр, Мај)
Лето (Јун, Јул, Авг)
Јесен (Сеп, Окт, Нов)

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНОМ ГОРИВУ
Гориво Гориво 1 Гориво 2 Гориво 3 Гориво 4
Назив горива
Укупна годишња потрошња (t)
Доња топлотна моћ горива (kJ/kg)

Састав горива (мас. %)

S
N
Cl

1 Само за енергетске изворе
2 Запремински проток прерачунат на нормалне услове, суви отпадни гас и одговарајући % удео референтног кисеоника
(зависно од врсте горива).

НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у ваздух, попуњава се посебан образац.



ГОДИШЊИ БИЛАНС ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

ПОДАЦИ О БИЛАНСУ И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Назив
загађујуће
материје

Масена концентрација загађујућих материја
у отпадном гасу Емитоване

количине у току
нормалног рада

постројења 1.

Емитоване
количине у

акцидентним
ситуацијама

Начин
одређи-
вања3.

Метода
одређивања

Средња годишња
измерена
вредност

Начин
одређи-
вања3.

Гранична
вредност

емисије из
Прилога 1.mg/нормални m3 g/h kg/god2 kg/god2

1 Емитоване количине загађујућих материја добијају се множењем средње годишње измерене вредности масене
концентрације загађујуће материје у отпадном гасу са средњим годишњим излазним протоком и укупним бројем радних
часова годишње (мг/год). Добијену вредност помножити са 10-6 ради добијања вредности у јединици кг/год.
2 Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.
3 Начин одређивања (1. - Мерење (континуално), 2. - Прорачун на основу појединачних мерења, 3. - Процена) - Унети један од
бројева од 1 до 3 а у случају неважећих дана континуалног мерења унети: број дана важећих континуалних мерења и број
дана неважећих континуалних мерења, број часова рада постројења при важећим данима континуалног мерења, број часова
рада постројења у неважећим данима континуалног мерења.



НАПОМЕНЕ:
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