На основу члана 41. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”,
број 25/13),
Министар рударства и енергетике доноси
ПРАВИЛНИК
О ОЗНАЧАВАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ УСИСИВАЧА
Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 24/17 од 17.03.2017. године
Правилник је ступио на снагу и примењује се од 25.03.2017. године
Предмет
Члан 1.
Овим правилником прописују се захтеви у погледу означавања енергетске ефикасности
електричних усисивача, укључујући и хибридне усисиваче, као и други подаци о тим производима.
Изузеци од примене
Члан 2.
Овај правилник се не примењује на:
1) усисиваче за мокро усисавање, усисиваче за мокро и суво усисавање, акумулаторске,
роботске, индустријске или централне усисиваче;
2) уређаје за полирање подова;
3) усисиваче за спољашњу употребу.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) усисивач је уређај, који уклања нечистоћу са површине предвиђене за чишћење, струјањем
ваздуха које је настало услед потпритиска створеног у уређају;
2) хибридни усисивач је усисивач, који се напаја електричном енергијом или енергијом из
батерија;
3) усисивач за мокро усисавање је усисивач, који применом детерџента на бази воде или паре
директно на површину, предвиђену за чишћење, уклања суву и/или мокру нечистоћу са површине,
заједно са детерџентом, струјањем ваздуха које је настало услед потпритиска створеног у уређају,
укључујући и врсте које су познате као екстракцијски усисивачи;
4) усисивач за мокро и суво усисавање је усисивач намењен за уклањање више од 2,5 l
течности, у комбинацији са функционалношћу усисивача за суво усисавање;
5) усисивач за суво усисавање је усисивач осмишљен за уклањање нечистоће, која је углавном
сува (прашина, влакна, нити), укључујући моделе опремљене активним наставком за усисавање на
батерије;
6) активни наставак за усисавање на батерије је глава за чишћење, опремљена покретним уређајем
за боље уклањање нечистоће, коју напаја батерија;
7) усисивач на батерије је усисивач са напајањем искључиво на батерију;
8) робот усисивач је усисивач, који је способан да функционише без људске интервенције у
одређеном пречнику, а који се састоји од мобилног дела и базе и/или других помоћних додатака и
напаја се преко батерије;
9) индустријски усисивач је усисивач конструисан да буде саставни део производног процеса
за уклањање опасних материја, за уклањање тешке прашине из зграда, ливница, рударске и
прехрамбене индустрије, део индустријске машине и алата и/или комерцијални усисивач са
ширином главе већом од 0,50 m;

10) комерцијални усисивач је усисивач за професионалну употребу у домаћинству, намењен
особљу задуженом за чишћење, професионалним чистачима и осталим лицима која пружају услуге
чишћење канцеларија, продавница, болница и хотела;
11) централни усисивач је усисивач са фиксним (непокретним) извором потпритиска и утичницама
за цеви које се налазе на фиксном месту у згради;
12) уређај за полирање пода је електрични уређај који је намењен да заштити, заглади и/или
учини сјајним одређене врсте подова, најчешће у комбинацији са средствима за полирање, која се
помоћу уређаја наносе на под, а који обично има помоћну функцију усисивача;
13) усисивач за спољашњу употребу је уређај, који је намењен за употребу на отвореном за
сакупљање отпада у оставу, попут покошене траве и лишћа, струјањем ваздуха које је настало услед
потпритиска створеног у уређају, а који може да буде опремљен уређајем за уситњавање и може
радити као дувач за лишће;
14) велики акумулаторски усисивач је акумулаторски усисивач који, када је у потпуности
напуњен, може очистити 15 m2 површине пода два пута без поновног пуњења;
15) усисивач с воденим филтером је усисивач за суво усисавање, који користи више од 0,5 l
воде као главни филтер за филтрирање, при чему усисни ваздух пролази кроз воду, која задржава
усисани суви материјал;
16) усисивач за кућну употребу је усисивач намењен за употребу у домаћинству;
17) усисивач опште намене је усисивач опремљен фиксним или најмање једним одвојеним
наставком, намењеним за чишћење тепиха и тврдих подлога или опремљен најмање једним
одвојеним наставком, посебно намењеним за чишћење тепиха и најмање једним одвојеним
наставком за чишћење тврдих подлога;
18) усисивач за тврде подлоге је усисивач, опремљен фиксним наставком посебно намењеним за
чишћење тврдих подлога, или опремљен искључиво једним или више одвојивих наставака, посебно
намењених за чишћење тврдих подлога;
19) усисивач за тепихе је усисивач, опремљен фиксним наставком посебно намењеним за
чишћење тепиха, или опремљен искључиво једним или више одвојивих наставака, посебно
намењеним за чишћење тепиха;
20) истоветни усисивач је модел усисивача стављен на тржиште са истом улазном снагом,
истом годишњом потрошњом енергије, истог капацитета прихвата прашине са тепиха и тврдих
подлога, са истом емисијом прашине и нивоом буке, као и неки други модел усисивача стављен на
тржиште под другом тржишном ознаком од стране истог испоручиоца;
21) приказни уређај је сваки екран, укључујући екран на додир, или друга визуелна технологија која
се користи за приказивање корисницима садржаја са интернета
22) уметнути дисплеј је визуелни интерфејс, код кога се скупу слика или података приступа
кликом миша, кретањем миша или ширењем екрана на додир на други скуп слика или података;
23) екран на додир је екран који реагује на додир, попут екрана таблет рачунара, или паметног
телефона;
24) алтернативни текст је текст дат као алтернатива графичком приказу, који омогућава
приказивање података у неграфичком облику у случају када приказни уређаји не омогућавају
графички приказ, или као друга унапређења, као што је унос у апликације за синтезу говора;
25) годишња потрошња енергије је оквирна годишња потрошња енергије изражена у kWh/a,
на основу 50 темељних чишћења, у складу са тачком 1. Прилога 3, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3), при чему стварна потрошња
енергије по циклусу зависи од начина како се уређај користи.
Други изрази који су употребљени у овом правилнику, а који нису дефинисани у ставу 1. овог члана,
имају значење дефинисано прописом којим се уређују врсте производа који утичу на потрошњу енергије,
за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса.
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Захтеви које обезбеђује испоручилац
Члан 4.
Испоручилац у погледу ознаке енергетске ефикасности (у даљем тексту: ознака), листе са
подацима и техничке документације усисивача обезбеђује:
1) да сваки усисивач има штампану ознаку чија је садржина прописана у члану 6. овог
правилника, a чији су изглед и дизајн дати у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2);
2) доступност листе са подацима о усисивачу, у складу са чланом 7. овог правилника;
3) да техничка документација, прописана у члану 8. овог правилника, буде доступна на захтев
надлежним органима Републике Србије;
4) да свако оглашавање продаје, продаје на лизинг или давања у закуп одређеног модела
усисивача садржи и класу енергетске ефикасности усисивача, ако се приликом оглашавања наводе
подаци, који се односе на потрошњу енергије или на цену производа;
5) да сви технички промотивни материјали, који се односе на одређени модел усисивача и
описују његове специфичне техничке карактеристике, садрже и класу енергетске ефикасности тог
модела
6) да ознака у електронском облику, чија је садржина прописана у члану 6. овог правилника, a
изглед и дизајн су дати у Прилогу 2, буде доступна продавцима за сваки модел усисивача;
7) да листа са подацима у електронском облику, у складу са чланом 7. овог правилника, буде
доступна продавцима за сваки модел усисивача.
Захтеви које обезбеђује продавац
Члан 5.
Продавац обезбеђује:
1) да се на сваком усисивачу на продајном месту, на предњој или горњој страни, постави јасна
и видљива штампана ознака, коју обезбеђује испоручилац у складу са чланом 4. став 1. тачка 1) овог
правилника.
2) да се уз усисиваче који се продају, продају на лизинг или дају у закуп, ако се од потрошача
не може очекивати да види изложен производ, приложе подаци које обезбеђује испоручилац, у
складу са чланом 9. овог правилника, осим приликом понуде преко интернета, када се примењују
одредбе члана 10. овог правилника
3) да свако оглашавање продаје, продаје на лизинг или давања у закуп одређеног модела
усисивача садржи и класу енергетске ефикасности, ако се приликом оглашавања наводе подаци који
се односе на потрошњу енергије или на цену производа;
4) да сви технички промотивни материјали, који се односе на одређени модел усисивача и описују
његове специфичне техничке карактеристике, садрже и класу енергетске ефикасности тог модела.
Ознака
Члан 6.
На ознаци за усисиваче опште намене сврстане у класе енергетске ефикасности од A до G у
складу са ознаком 1. из табеле 1. Прилога 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део (у даљем тексту: Прилог 1) и ознаци за усисиваче опште намене сврстане у класе
енергетске ефикасности од A+++ до D у складу са ознаком 2. из табеле 1. Прилога 1, наводе се
следећи подаци:
1) назив испоручиоца или робна марка;
2) идентификациона ознака модела испоручиоца, односно кôд, најчешће словнонумерички, по
коме се одређени модел усисивача разликује од других модела исте робне марке или истог
испоручиоца;
3) класа енергетске ефикасности, одређена у складу са Прилогом 1, тако да врх стрелице са
означеном класом енергетске ефикасности усисивача буде у истој висини са врхом стрелице
одговарајуће класе енергетске ефикасности;

3

4) просечна годишња потрошња енергије, одређена у складу са Прилогом 3;
5) класа емисије прашине, одређена у складу са Прилогом 1;
6) класа ефикасности чишћења тепиха, одређена у складу са Прилогом 1;
7) класа ефикасности чишћења тврде подлоге, одређена у складу са Прилогом 1;
8) ниво буке, одређен у складу са Прилогом 3.
Подаци из става 1. овог члана означени су римским бројевима од I - VIII на сликама бр. 1. и 4.
у Прилогу 2.
На ознаци за усисиваче за тврде подлоге сврстане у класе енергетске ефикасности од A до G у
складу са ознаком 1. из табеле 1. Прилога 1. и ознаци за усисиваче за тврде подлоге сврстане у класе
енергетске ефикасности од A+++ до D у складу са ознаком 2. из табеле 1. Прилога 1, наводе се следећи
подаци:
1) назив испоручиоца или робна марка;
2) идентификациона ознака модела испоручиоца, односно кôд, најчешће словнонумерички, по
коме се одређени модел усисивача разликује од других модела исте робне марке или истог
испоручиоца;
3) класа енергетске ефикасности, одређена у складу са Прилогом 1, тако да врх стрелице са
означеном класом енергетске ефикасности усисивача буде у истој висини са врхом стрелице
одговарајуће класе енергетске ефикасности;
4) просечна годишња потрошња енергије, одређена у складу са Прилогом 3;
5) класа емисије прашине, одређена у складу са Прилогом 1;
6) знак да усисивач није намењен за употребу на теписима;
7) класа ефикасности чишћења тврде подлоге, одређена у складу са Прилогом 1;
8) ниво буке, одређен у складу са Прилогом 3.
Подаци из става 3. овог члана означени су римским бројевима од I - VIII на сликама бр. 2. и 5.
у Прилогу 2.
На ознаци за усисиваче за тепихе сврстане у класе енергетске ефикасности од A до G у складу
са ознаком 1. из табеле 1. Прилога 1. и ознаци за усисиваче за тепихе сврстане у класе енергетске
ефикасности од A+++ до D у складу са ознаком 2. из табеле 1. Прилога 1, наводе се следећи подаци:
1) назив испоручиоца или робна марка;
2) идентификациона ознака модела испоручиоца, односно кôд, најчешће словнонумерички, по
коме се одређени модел усисивача разликује од других модела исте робне марке или истог
испоручиоца;
3) класа енергетске ефикасности, одређена у складу Прилогом 1, тако да врх стрелице са означеном
класом енергетске ефикасности усисивача буде у истој висини са врхом стрелице одговарајуће класе
енергетске ефикасности;
4) просечна годишња потрошња енергије, одређена у складу са Прилогом 3;
5) класа емисије прашине, одређена у складу са Прилогом 1;
6) класа ефикасности чишћења тепиха, одређена у складу са Прилогом 1;
7) знак да усисивач није намењен за употребу на тврдој подлози;
8) ниво буке, одређен у складу са Прилогом 3.
Подаци из става 5. овог члана означени су римским бројевима од I - VIII на сликама бр. 3. и 6.
у Прилогу 2.
Ако је моделу додељена eко-ознака у складу са прописима Европске уније, може се додати
копија те ознаке.
Изглед и дизајн ознаке за усисиваче дати су у Прилогу 2.
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Листа са подацима
Члан 7.
Листа са подацима се укључује у брошуру или други штампани материјал који се прилаже уз
усисивач, а подаци у њој се наводе на српском језику, следећим редоследом:
1) назив испоручиоца или робна марка;
2) идентификациона ознака модела испоручиоца, односно кôд, најчешће словнонумерички, по
коме се одређени модел усисивача разликује од других модела исте робне марке или истог
испоручиоца;
3) класа енергетске ефикасности, одређена у складу са Прилогом 1;
4) годишња потрошња енергије, изражена у kWh/a и заокружена на једно децимално место;
5) за усисиваче опште намене и усисиваче за тепихе, класа ефикасности чишћења тепиха,
одређена у складу са Прилогом 1. За усисиваче за тврде подлоге, уноси се напомена: „није намењен
за употребу на теписима са приложеним наставкомˮ;
6) за усисиваче опште намене и усисиваче за тврде подлоге, класа ефикасности чишћења тврде
подлоге, одређена у складу са Прилогом 1. За усисиваче за тепихе, уноси се напомена: „није
намењен за употребу на тврдој подлози са приложеним наставкомˮ;
7) класа емисије прашине, одређена у складу са Прилогом 1;
8) ниво буке, одређен у складу са Прилогом 3
9) номинална улазна снага, одређена у складу са Прилогом 3.
Ако је моделу додељена eко-ознака у складу са прописима Европске уније, може се додати и
копија те ознаке.
Једна листа са подацима може се односити на више модела усисивача истог испоручиоца.
Подаци о усисивачима се могу дати у облику копије ознаке, која може да буде у боји или у црнобелој техници, уз навођење података из става 1. овог члана, који нису приказани на ознаци.
Техничка документација
Члан 8.
Техничка документација за усисиваче садржи нарочито:
1) назив и седиште, односно адресу за пријем поште испоручиоца;
2) опис модела и/или трговачку шифру, довољне за једноставно и поуздано утврђивање
модела;
3) навођење српских стандарда усаглашених са хармонизованим европским стандардима, ако
су употребљени;
4) навођење других техничких стандарда и спецификација, ако су употребљени;
5) личне податке и потпис овлашћеног лица испоручиоца;
6) техничке карактеристике добијене мерењем у складу са Прилогом 3:
(1) специфичну потрошњу енергије за време испитивања на тепиху, ако је применљиво за
уређај;
(2) специфичну потрошњу енергије за време испитивања на тврдој подлози, ако је
применљиво за уређај;
(3) капацитет прихвата прашине на тепиху и тврдој подлози, ако је применљиво за уређај;
(4) емисију прашине;
(5) ниво буке;
(6) номиналну улазну снагу;
(7) вредности специфичних параметара из тач. 1. и 2. Прилога 3, у зависности од њихове
применљивости за уређаје;
7) резултате прорачуна техничких параметара у складу са Прилогом 3.
Ако су подаци за одређени модел усисивача добијени прорачуном на основу конструкције
и/или екстраполације података о другим истоветним усисивачима, техничка документација
укључује детаљне прорачуне и/или екстраполације, као и извештај о испитивањима које је
испоручилац извршио ради провере тачности урађених прорачуна. Подаци укључују и списак свих
других истоветних модела усисивача код којих су подаци добијени на исти начин.
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Подаци који се наводе приликом продаје на даљину
Члан 9.
Приликом продаје на даљину (каталошка продаја и сл.), када се од потрошача не може
очекивати да види изложени усисивач, наводе се подаци следећим редоследом:
1) назив испоручиоца или робна марка;
2) идентификациона ознака модела испоручиоца;
3) класа енергетске ефикасности модела усисивача, одређена у складу са Прилогом 1;
4) годишња потрошња енергије изражена у kWh/a, одређена у складу са тачком 1. Прилога 3.
Декларисана вредност није нижа од вредности назначене у техничкој документацији из члана 8. овог
правилника;
5) за усисиваче опште намене и усисиваче за тепихе, класа ефикасности чишћења тепиха, одређена
у складу са Прилогом 1. За усисиваче за тврде подлоге, уноси се напомена: „није намењен за употребу на
теписима”;
6) за усисиваче опште намене и усисиваче за тврде подлоге, класа ефикасности чишћења тврде
подлоге, одређена у складу Прилогом 1. За усисиваче за тепихе, уноси се напомена: „није намењен
за употребу на тврдој подлози”;
7) класа емисије прашине, одређена у складу са Прилогом 1;
8) ниво буке, одређен у складу са Прилогом 3.
Ако се наводе и други подаци садржани у листи са подацима, наводе се у складу са чланом 7.
овог правилника.
Подаци из овог члана наводе се са оптималном величином и обликом слова.
Подаци који се наводе приликом продаје, продаје на лизинг или у давања у закуп
преко интернета
Члан 10.
Приликом продаје преко интернета, ознака је видљива на приказном уређају у близини цене
производа.
Ознаку обезбеђује испоручилац, складу са чланом 4. став 1. тачка 6) овог правилника.
Ознака је јасно видљива и читљива и сразмерна величини датој у Прилогу 3.
Ознака може бити приказана помоћу уметнутог дисплеја. У том случају слика која се користи
за приступање ознаци има редослед приказивања ознаке у складу са ставом 6. овог члана. Кад се
користи уметнут дисплеј, ознака се појављује на први клик мишем, покретом миша или ширењем
екрана на додир на слици.
Кад се користи уметнути дисплеј, слика којом се приступа ознаци има:
1) стрелицу у боји која одговара класи енергетске ефикасности производа на ознаци;
2) назначену класу енергетске ефикасности производа на стрелици, у белој боји, са величином
слова која је једнака величини слова за цену производа;
3) један од следећа два формата:

Кад се користи уметнути дисплеј, редослед приказивања ознаке је следећи:
1) слика из става 5. овог члана приказује се на приказном уређају у близини цене производа;
2) слика представља везу за ознаку;
3) ознака се приказује након клика мишем, покретом миша или ширењем екрана на додир на слици;
4) ознака се приказује на искачућем прозору, новој картици, новој страни или уметнутом дисплеју;
5) за увећање ознаке на екранима на додир примењују се правила за уређаје за увећање на додир;
6) приказивање ознаке прекида се помоћу опције затварања или другог стандардног механизма
за затварање;
7) алтернативни текст за графички приказ, који се приказује ако приказ ознаке није
функционалан, јесте класа енергетске ефикасности производа са величином слова која је једнака
величини слова за цену.
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Одговарајућа листа са подацима у електронском облику је видљива на приказном уређају у
близини цене производа, у величини у којој је та листа са подацима јасно видљива и читљива. Када
се листа са подацима види преко уметнутог дисплеја, у вези ка листи са подацима се јасно и читљиво
наводи: „листа са подацима”. Ако се користи уметнути дисплеј, листа са подацима појављује се на
први клик мишем, покретом миша или ширењем екрана на додир на слици.
Мерења
Члан 11.
Да би се омогућила оцена тачности података садржаних у чл. 6-8. овог правилника, обављају
се мерења применом поузданих, тачних и поновљивих поступака мерења, уз поштовање
најсавременијих опште-признатих метода мерења, укључујући методе садржане у српским
стандардима који су усаглашени са хармонизованим европским стандардима.
Методологија одређивања класе енергетске ефикасности
Члан 12.
Методологија одређивања класе енергетске ефикасности усисивача дата је у Прилозима 1. и 3.
Усклађеност са прописима Европске уније
Члан 13.
Овај правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Делегиране Уредбе
Европске комисије бр. 665/2013 којом се допуњује Директива Европског парламента и Савета бр.
2010/30/EU.
Прелазне одредбе
Члан 14.
Испоручиоци ће обезбедити захтеве из чл. 4. и 10. овог правилника у року од три месеца од
дана ступања на снагу овог правилника.
Продавци ће обезбедити захтеве из члана 5. овог правилника у року од три месеца од дана
ступања на снагу овог правилника.
На усисиваче који се стављају на тржиште почев од дана ступања на снагу овог правилника,
поставља се ознака у складу са тач. 1.1, 1.2. и 1.3. Прилога 2. (Ознака 1 из табеле 1. Прилога 1. са
класама енергетске ефикасности А до G).
На усисиваче који се стављају на тржиште почев од 1. септембра 2017. године, поставља се
ознака у складу са тачкама 1.4, 1.5. и 1.6. Прилога 2. (Ознака 2 из табеле 1. Прилога 1. са класама
енергетске ефикасности А+++ до D).
Ступање на снагу
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а на усисиваче са воденим филтером примењује се од 1. септембра 2017. године.

Број: 110-00-00036/2016-06
У Београду, 07. марта 2017. године

Министар
Александар Антић
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Прилог 1
КЛАСЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, ЕФИКАСНОСТИ ЧИШЋЕЊА
И ЕМИСИЈЕ ПРАШИНЕ
1. КЛАСA ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ УСИСИВАЧА
Класа енергетске ефикасности усисивача одређује се у складу са годишњом потрошњом
енергије како је прописано у табели 1. овог Прилога.
Годишња потрошња енергије усисивача се израчунава у складу са тачком 1. Прилога 3.
Табела 1.
Класе енергетске ефикасности усисивача
Годишња потрошња енергије (AE) (kWh/a)
Класа енергетске ефикасности
Ознака 1
Ознака 2
+++
A (највећа ефикасност)
АЕ ≤ 10,0
A++
10,0 < АЕ ≤ 16,0
A+
16,0 < АЕ ≤ 22,0
А
АЕ ≤ 28,0
22,0 < АЕ ≤ 28,0
B
28,0 < АЕ ≤ 34,0
28,0 < АЕ ≤ 34,0
C
34,0 < АЕ ≤ 40,0
34,0 < АЕ ≤ 40,0
D
40,0 < АЕ ≤ 46,0
40,0 < АЕ
E
46,0 < АЕ ≤ 52,0
F
52,0 < АЕ ≤ 58,0
G (најмања ефикасност)
58,0 < АЕ
2. КЛАСA ЕФИКАСНОСТИ ЧИШЋЕЊА
Класа ефикасности чишћења одређује се у складу са капацитетом прихвата прашине усисивача
(dpu) како је прописано у табели 2. овог Прилога.
Капацитет прихвата прашине усисивача се одређује у складу са тачком 2. Прилога 3.

Класа ефикасности
чишћења
А (највећа ефикасност)
B
C
D
E
F
G (најмања ефикасност)

Табела 2.
Класе ефикасности чишћења
Капацитет прихвата прашине Капацитет прихвата прашине
на тепиху
на тврдој подлози
(dpuc )
(dpuhf )
0,91 ≤ dpuc
1,11 ≤ dpuhf
0,87 ≤ dpuc < 0,91
1,08 ≤ dpuhf < 1,11
0,83 ≤ dpuc < 0,87
1,05 ≤ dpuhf < 1,08
0,79 ≤ dpuc < 0,83
1,02 ≤ dpuhf < 1,05
0,75 ≤ dpuc < 0,79
0,99 ≤ dpuhf < 1,02
0,71 ≤ dpuc < 0,75
0,96 ≤ dpuhf < 0,99
dpuc < 0,71
dpuhf < 0,96

3. КЛАСA ЕМИСИЈА ПРАШИНЕ
Класа емисије прашине усисивача одређује се у складу са његовом емисијом прашине како је
прописано у табели 3. овог Прилога.
Емисија прашине усисивача се одређује у складу са тачком 3. Прилога 3.
Табела 3.
Класе емисије прашине
Класе емисије прашине
Емисија прашине (dre)
А (највећа ефикасност)
dre ≤ 0,02 %
B
0,02 % < dre ≤ 0,08 %
C
0,08 % < dre ≤ 0,20 %
D
0,20 % < dre ≤ 0,35 %
E
0,35 % < dre ≤ 0,60 %
F
0,60 % < dre ≤ 1,00 %
G (најмања ефикасност)
1,00 % < dre
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Прилог 2
ИЗГЛЕД И ДИЗАЈН ОЗНАКЕ
1. ИЗГЛЕД ОЗНАКЕ
1.1. Изглед ознаке за усисиваче опште намене (Ознака 1. из табелe 1. Прилога 1), сврстане у
класу енергетске ефикасности од A до G, дат је на слици број 1. овог прилога.

Слика број 1.

1.2. Изглед ознаке за усисиваче за тврде подлоге (Ознака 1. из табелe 1. Прилога 1), сврстане
у класу енергетске ефикасности од A до G, дат је на слици број 2. овог прилога.

Слика број 2.
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1.3. Изглед ознаке за усисиваче за тепихе (Ознака 1. из табелe 1. Прилога 1), сврстане у класу
енергетске ефикасности од A до G, дат је на слици број 3. овог прилога.

Слика број 3.
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1.4. Изглед ознаке за усисиваче опште намене (Ознака 2. из табелe 1. Прилога 1), сврстане у
класу енергетске ефикасности од A+++ до D, дат је на слици број 4. овог прилога.

Слика број 4.
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1.5. Изглед ознаке за усисиваче за тврде подлоге (Ознака 2. из табелe 1. Прилога 1), сврстане
у класу енергетске ефикасности од A+++ до D, дат је на слици број 5. овог прилога.

Слика број 5.
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1.6. Изглед ознаке за усисиваче за тепихе (Ознака 2. из табелe 1. Прилога 1), сврстане у класу
енергетске ефикасности од A+++ до D, дат је на слици број 6. овог прилога.

Слика број 6.
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2. ДИЗАЈН ОЗНАКЕ
2.1. Дизајн ознаке за усисиваче опште намене дат је на слици број 7 овог прилога:

Слика број 7.
При чему:
- ознака је најмање 75 mm широка и 150 mm висока, а ако се штампа у већем формату, њен
садржај је сразмеран наведеним димензијама;
- позадина ознаке је бела;
- боје су CMYK – цијан, магента, жута и црна, као у следећем примеру:
00-70-X-00: 0 % цијан, 70 % магента, 100 % жута, 0 % црна;
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- ознака има следеће карактеристике (бројеви се односе на слику бр. 7. овог прилога):
 оквир ЕУ ознаке: црта 3,5pt, боја: цијан 100%, заобљени углови: 2,5mm.
 лого ЕУ: боје: X-80-00-00 и 00-00-X-00.
 лого за енергију: боја: X-00-00-00.
- пиктограм како је приказан: лого ЕУ и лого за енергију
треба да стану у простор величине 62×12mm;
 црта испод логоа: 1pt, боја: цијан 100%, дужина: 62mm.
 A - G и A+++ - D класификација:
- стрелица: висина: 6 mm, размак: 1 mm, боје:
највиша класа:
X-00-X-00
друга класа:
70-00-X-00
трећа класа:
30-00-X-00
четврта класа:
00-00-X-00
пета класа:
00-30-X-00
шеста класа:
00-70-X -00
најнижа класа:
00-X-X-00
- текст: Calibri bold 13pt, велика слова, боја: бела.
 класа енергетске ефикасности
- стрелица: ширина: 17mm, висина: 9mm, боја: 100% црна;
- текст: Calibri bold 18,5pt, велика слова, боја: бела;
знаци „+”: Calibri bold 11pt, боја: бела, поравнато у једном реду.
 енергија
-текст: Calibri regular 6 pt, велика слова, боја: 100% црна.
 годишња потрошња енергије у kWh/annum
- вредност „YZ”: Calibri bold 20pt, боја:100% црна;
- текст „kWh/annum”: Calibri bold 12pt, боја: 100% црна.
 ефикасност чишћења на тепиху
- оквир: 1,5pt, боја: цијан 100%, заобљени углови: 2,5mm;
- слова: Calibri regular 13,5pt, боја:100% црна; и Calibri bold 18pt, боја:100% црна.
 ефикасност чишћења тврде подлоге
- оквир: 1,5pt, боја: цијан 100%, заобљени углови: 2,5mm;
- слова: Calibri regular 13,5pt, боја: 100% црна; и Calibri bold 18pt, боја:100% црна.
емисија прашине
- оквир: 1,5pt, боја: цијан 100%, заобљени углови: 2,5mm;
- слова: Calibri regular 13,5pt, боја: 100% црна; и Calibri bold 18pt, боја: 100% црна.
ниво буке
- оквир: 1,5pt, боја: цијан 100%, заобљени углови: 2,5mm;
- вредност: Calibri bold 16pt, боја: 100% црна;
- текст „dB”: Calibri regular 11pt, боја: 100% црна.
назив испоручиоца или робна марка;
идентификациона ознака модела испоручиоца;
назив испоручиоца или робна марка и идентификациона ознака модела
треба да стану у простор величине 62×10mm.
број објављеног прописа Европске уније:
- текст: Calibri bold 8pt.
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2.2. Дизајн ознака за усисиваче за тврде подлоге, дат је на слици број 8. овог прилога:

Слика бр.8
При чему:
Дизајн ознаке је у складу с тачком 2.1 овог Прилога, осим броја 9, за који вреди следеће:
 Ефикасност чишћења на тепиху
- Ознака изузећа: оквир 3pt, боја: 00-X-X-00 (100% црвена), пречник 16mm.
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2.3. Дизајн ознака за усисиваче за тепихе, дат је на слици број 9. овог прилога:

Слика бр.9.
При чему:
Дизајн ознаке је у складу са тачком 2.1 овог Прилога, осим броја 10, за који вреди следеће:
 Ефикасност чишћења тврде подлоге
- Ознака изузећа: оквир 3pt, боја: 00-X-X-00 (100% црвена), пречник 16mm.
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ПРИЛОГ 3
МЕТОДЕ ОДРЕЂИВАЊА ГОДИШЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ,
КАПАЦИТЕТА ПРИХВАТА ПРАШИНЕ, EМИСИЈЕ ПРАШИНЕ И НИВОА БУКЕ
Да би се омогућила усаглашеност и провера усаглашености са захтевима овог правилника,
обављају се мерења и прорачуни применом поузданих, тачних и поновљивих метода, уз поштовање
најсавременијих опште признатих мерних и прорачунских метода, укључујући методе садржане у
српским стандардима који су усаглашени са хармонизованим европским стандардима. Примењене
методе морају испуњавати услове и техничке параметре из овог Прилога.
За потребе прорачуна описаних у овом Прилогу примењују се следеће техничке дефиниције:
1) испитивање на тврдој подлози је испитивање у два циклуса чишћења током којих глава за
чишћење усисивача, која ради на најјачој усисној снази, прелази преко површине дрвене испитне
плоче, чија је ширина једнака ширини главе за чишћење и примерене дужине, преко које је
дијагонално (под углом од 45°) положена испитна пукотина, при чему се примереном учесталошћу
непрекидно мери и бележи протекло време, потрошња електричне енергије и релативан положај
средишта главе за чишћење, у односу на испитну површину и где се на крају сваког циклуса чишћења
примерено процењује смањење масе испитне пукотине;
2) испитна пукотина је одстрањив уложак у облику слова „U” одговарајућих димензија, који
се на почетку циклуса чишћења пуни одговарајућом вештачком прашином;
3) испитивање на тепиху је испитивање са одговарајућим бројем циклуса чишћења на
испитној направи, током којих глава за чишћење усисивача која ради на најјачој усисној снази
прелази испитном површином ширине једнаке ширини главе за чишћење и примерене дужине, на
којој се налази равномерно расподељена и примерено уметнута испитна прашина одговарајућег
састава, при чему се примереном учесталошћу непрекидно мере и бележе протекло време,
потрошња електричне енергије и релативан положај средишта главе за чишћење у односу на
испитну површину и где се на крају сваког циклуса чишћења примерено оцењује повећање масе
посуде за прашину;
4) ширина главе за чишћење у метрима, заокружена на три децимална места, је највећа могућа
спољна ширина главе за чишћење;
5) циклус чишћења је низ од пет двоструких прелаза усисивача по испитној површини
својственој за врсту пода („тепих” или „тврда подлога”);
6) двоструки прелаз значи да глава за чишћење на упоредном узорку изведе једно кретање
напред и једно кретање уназад при једноличној брзини испитног прелаза и са одређеном дужином
испитног прелаза;
7) брзина испитног прелаза у m/h је примерена брзина главе за чишћење у сврху испитивања,
која се по могућности постиже електро механичким погоном. Производе са главама за чишћење на
властити погон треба што више приближити примереној брзини, одступање је дозвољено само ако
је то изричито наведено у техничкој документацији;
8) дужина испитног прелаза у метрима је дужина испитне површине плус удаљеност коју
прелази средиште главе за чишћење када прелази преко одговарајућих зона за убрзање испред и иза
испитне површине;
9) капацитет прихвата прашине (dpu), заокружен на три децимале, је однос масе одстрањене
вештачке прашине, која се за тепихе утврђује на темељу повећања масе посуде за прашину, а за
тврде подлоге на темељу смањења масе испитне пукотине, након више изведених двоструких
прелаза главе за чишћење, и масе вештачке прашине, првобитно нанете на испитну површину, која
се за тепихе исправља узимајући у обзир специфичне испитне услове, а за тврде подлоге дужину и
положај испитне пукотине;
10) референтни систем усисивача је електрична лабораторијска опрема, која се користи за
мерење калибрираног и референтног капацитета прихвата прашине на теписима с датим ваздушним
параметрима за побољшање поновљивости резултата испитивања;
11) номинална улазна снага у W је електрична улазна снага, коју је декларисао произвођач, при чему
се за уређаје, који се осим усисавања користе и за друге намене, наводи само електрична улазна снага;

12) емисија прашине је однос, изражен као проценат, заокружен на две децимале, броја свих
честица прашине величине од 0,3 до 10μm, које усисивач испусти и броја свих честица прашине
једнаке величине, које уђу кроз усисни отвор када се у усисивач доводи одређена количина прашине
са честицама наведене величине. Вредност не укључује само прашину измерену на излазу усисивача
него и испуст прашине због пропуштања или испуст, који производи усисивач;
13) ниво буке је емисија буке, која се преноси ваздухом, изражену у dB(A) re 1pW и
заокружену на најближи цели број.
1. ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ
Годишња потрошња енергије АЕ изражава се у kWh/a и заокружује се на једну децималу, а
израчунава се као:
а) у случају усисивача за тепихе:
AEc =4×87×50×0,001×ASEc ×

1-0,20

dpuc -0,20

б) у случају усисивача за тврде подлоге:
AEhf =4×87×50×0,001×ASEhf ×

в) у случају усисивача опште намене:

1-0,20

dpuhf -0,20

AEgp =0,5×AEc +0,5×AEhf

где је:
ASEc

- просечна специфична потрошња енергије у Wh/m2 за време испитивања на тепиху,
израчуната како је наведено у наставку;
ASEhf - просечна специфична потрошња енергије у Wh/m2 за време испитивања на тврдој
подлози, израчуната како је наведено у наставку;
dpuc
- капацитет прихвата прашине на тепиху, утврђен у складу са тачком 2. овог прилога;
dpuhf - капацитет прихвата прашине на тврдој подлози, утврђен у складу са тачком 2.
овог прилога;
50
- стандардни број чишћења за годину дана;
87
- стандардна стамбена површина у m2 која је предвиђена за чишћење;
4
- стандардни број прелазака усисивачем преко сваке тачке на поду (два двострука прелаза);
0,001 - фактор претварања из Wh у kWh;
1
- стандардни капацитет прихвата прашине;
0,20
- стандардна разлика између капацитета прихвата прашине након 5 двоструких
прелаза и након 2 двострука прелаза.
Просечна специфична потрошња енергије за време испитивања на тепиху (ASEc) и за време
испитивања на тврдој подлози (ASEhf) утврђује се као специфична потрошња енергије (SE) броја
циклуса чишћења, који чине испитивања на тепиху и тврдој подлози. Општа једначина за
специфичну потрошњу енергије SE на испитној површини, изражену у Wh/m2, заокружену на три
децимале, а која је применљива на усисиваче за тепихе, тврде подлоге и усисиваче опште намене са
одговарајућим индексима, гласи:

SE=

(P+NP)×t
A
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при чему је:
P
- просечна снага изражена у W, заокружена на две децимале, у периоду циклуса
чишћења, током којег средиште главе за чишћење прелази преко испитне површине;
NP
- просечни еквивалент снаге изражен у W, заокружен на две децимале, активних
акумулаторских наставака за усисиваче, ако их усисивач има, израчунат како је
наведено у наставку;
t
- укупно време изражено у h, заокружено на четири децимале, у циклусу чишћења
за време којег средиште главе за чишћење тј. тачка на половини између бочног,
предњег и задњег руба главе за чишћење прелази преко испитне површине;
A
- површина изражена у m2, заокружена на три децимале, коју глава за чишћење
пређе у једном циклусу чишћења, израчуната као десетоструки производ ширине
главе и примерене дужине испитне површине. Ако ширина главе усисивача за
кућну употребу премашује 0,320m, вредност 0,320m мења се ширином главе из
овог прорачуна.
За испитивање на тврдој подлози у горњој једначини примењује се индекс hf и ознаке
параметара SEhf, Phf, NPhf, thf и Ahf.
За испитивање на тепиху у горњој једначини примењује се индекс c и ознаке параметара
SEc, Pc, NPc, tc и Ac.
Вредности SEhf, Phf, NPhf, thf, Ahf и/или SEc, Pc, NPc, tc, Ac се укључују за сваки циклус чишћења,
према потреби, у техничку документацију.
Општа једначина за просечни еквивалент снаге активних акумулаторских наставака NP у W,
која се примењује на усисиваче за тепихе, тврде подлоге и усисиваче опште намене са
одговарајућим индексима, гласи:

NP=

E

tbat

при чему је:
E
- потрошња електричне енергије изражена у Wh, заокружена на три децимале,
активног акумулаторског наставка за усисиваче потребне за повратак првобитно
потпуно напуњеног акумулатора у његово првобитно потпуно напуњено стање
након циклуса чишћења
tbat
- укупно време изражено у h, заокружено на четири децимале, у циклусу чишћења
у којем је активни акумулаторски наставак за усисиваче активиран у складу с
упутствима произвођача.
Ако усисивач није опремљен активним акумулаторским наставком, вредност NP је једнака нули.
За испитивање на тврдој подлози у горњој једначини примењује се индекс hf и ознаке
параметара NPhf, Ehf, tbathf.
За испитивање на тепиху у горњој једначини примењује се индекс c и ознаке параметара
NPc, Еc, tbatc.
Вредности Ehf, tbathf и/или Ec, tbatc, се укључују за сваки циклус чишћења, према потреби, у
техничку документацију.
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2. КАПАЦИТЕТ ПРИХВАТА ПРАШИНЕ
Капацитет прихвата прашине на тврдој подлози (dpuhf) утврђује се као просек резултата два
циклуса чишћења у оквиру испитивања на тврдој подлози.
Капацитет прихвата прашине на тепиху (dpuc) утврђује се као просек резултата два циклуса
чишћења у оквиру испитивања на тепиху. За исправак одступања од првобитних својстава испитног
тепиха, капацитет прихвата прашине на тепиху (dpuc) израчунава се према следећој једначини:

dpuc =dpum ×

dpucal

dpuref

при чему је:
dpum
- измерени капацитет прихвата прашине усисивача;
dpucal - капацитет прихвата прашине референтног система усисивача када је тепих
био у првобитном стању;
dpuref - измерени капацитет прихвата прашине референтног система усисивача.
Вредности dpum за сваки циклус чишћења, dpuc, dpucal и dpuref се укључују у техничку
документацију.
3. EМИСИЈА ПРАШИНЕ
Емисија прашине утврђује се док усисивач ради при највећем могућем протоку ваздуха.
4. НИВО БУКЕ
Ниво буке утврђује се на тепиху.
5. ХИБРИДНИ УСИСИВАЧИ
За хибридне усисиваче се сва мерења спроводе само са усисивачима са мрежним напајањем и
активним акумулаторским.
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