
Прилог 6. 

иЗВЕШТАЈ о БроЈУ рАДНиХ ЧАСоВА ПоСТроЈЕЊА ЗА САгорЕВАЊЕ  
У ТоКУ иЗВЕШТАЈНЕ гоДиНЕ 

Под бројем остварених радних часова постројења за сагоревање подразумева се време, изражено у часовима, када 
постројење за сагоревање ради, осим периода покретања и заустављања постројења. 

Када се постројење за сагоревање састоји од више јединица, сматра се да цело постројење ради уколико ради барем 
једна јединица, без обзира на број јединица које чине постројење. истовремени једночасовни рад више котлова јединица за 
сагоревање истог постројења, сматра се једним радним часом целог постројења за сагоревање. 

Уколико се у постројењу за сагоревање користи више горива, потребно је навести број радних часова за свако 
гориво посебно. 

Ако постројење за сагоревање има уграђену опрему за смањење емитованих количина загађујућих материја у 
ваздух (филтери, постројење за одсумпоравање и сл.) потребно је навести број радних часова рада са и без укључене 
опреме за сваку врсту горива посебно. 

иЗВЕШТАЈ о БроЈУ рАДНиХ ЧАСоВА ПоСТроЈЕЊА ЗА САгорЕВАЊЕ  
У ТоКУ иЗВЕШТАЈНЕ гоДиНЕ 

(за свако постројење за сагоревање попуњава се посебан образац) 

извештај за _____ годину 

Основни подаци 
ПиБ   
Назив предузећа   
Назив постројења за сагоревање   
општина     

Подаци о опреми за смањење емитованих количина загађујућих материја у ваздух 
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Пројектовани степен уклањања загађујуће материје 
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емисија 

без  
укључене 
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смањење 
емисија 
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емисија 
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укључене 
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смањење 
емисија 
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укљученом 
опремом за 
смањење 
емисија 

без  
укључене опреме 

за смањење 
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Основни подаци 
ПиБ   
Назив предузећа   
Назив постројења   
општина     
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