
На основу члана 37. став 1. тач. 1) и 2) Закона о ефикасном коришћењу енергије „Службени
гласник РС”, број 25/13) и члана 42. Став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)

Влада доноси

УРЕДБУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ВРСТАМА ПРОИЗВОДА

КОЈИ УТИЧУ НА ПОТРОШЊУ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО
ОЗНАЧАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДРУГИХ РЕСУРСА

(Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 80/16 од 30. септембра
2016. године и ступила је на снагу, одн. примењује се од 8. октобра 2016. године)

Члан 1.
У Уредби о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно

означавање потрошње енергије и других ресурса  („Службени гласник РС”, број 92/13), у члану 2.
тачка 5) мења се и гласи:

„5) пећнице и напе за домаћинство;”.
У тачки 6) реч: „и” брише се и додаје се тачка запета.
У тачки 7) тачка на крају замењује се тачком запетом.
После тачке 7) додају се тач. 8) – 11) које гласе:
„8) машине за сушење веша са бубњем за домаћинство;
9) грејачи воде, резервоари топле воде и комплети грејача воде и соларног уређаја;
10) грејачи простора, комбиновани грејачи, комплети грејача простора, опреме за

регулацију температуре и соларног уређаја, комплети комбинованог грејача, опреме за
регулацију температуре и соларног уређаја и

11) усисивачи”.
Члан 2.

Министар надлежан за послове енергетике ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
уредбе, донети подзаконска акта којима ће се за производе из члана 1. ове уредбе прописати обавезна
техничка документација, довољна да би се омогућила оцена тачности информација садржаних на
етикети са ознаком енергетске ефикасности и у листи са подацима о производу, методологија
одређивања класе енергетске ефикасности и рокови у којима домаћи произвођачи морају да испуне
прописане минималне захтеве енергетске ефикасности производа које производе.

У складу са ставом 1. овог члана, донеће се прописи о енергетском означавању:
1) пећница и напа за домаћинство;
2) машина за сушење веша са бубњем за домаћинство;
3) грејача воде, резервоара топле воде и комплета грејача воде и соларног уређаја;
4) грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију

температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију
температуре и соларног уређаја и

5) усисивача.
Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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