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Члан 1. 

Потврђује се Уговор о гаранцији (Паметна бројила) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој, који је потписан у Београду 14. 
септембра 2021. године, у оригиналу на енглеском језику.  

Члан 2. 

Текст Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и 
Европске банке за обнову и развој, у оригиналу на енглеском и преводу на 
српски језик гласи: 
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GUARANTEE AGREEMENT 

AGREEMENT dated 14 September 2021 between THE REPUBLIC OF SERBIA (the 
"Guarantor") and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT (the "Bank"). 

PREAMBLE 

WHEREAS, the Guarantor and Elektrodistribucija Srbije d.o.o., Beograd a limited 
liability company organised and existing under the laws of the Republic of Serbia (the 
“Borrower”) have requested assistance from the Bank in the financing of part of the 
Project as defined in Section 1.02 of this Agreement; 

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between  the 
Borrower and the Bank (the "Loan Agreement" as defined in the Standard Terms and 
Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of 
EUR 40,000,000 (forty million Euro), subject to the terms and conditions set forth or 
referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor 
guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in 
this Agreement; and 

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan 
Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the 
Borrower. 

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows: 

ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS 

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions 

 All of the provisions of the Bank's Standard Terms and Conditions dated 1 
October 2018 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement 
with the same force and effect as if they were fully set forth herein. 

Section 1.02. Definitions 

 Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated 
otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have 
the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard 
Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given 
to them therein and the following terms have the following meanings: 

"Guarantor's Authorised 
Representative" means the Minister of Finance of the Guarantor. 
 
"Project" means implementation of smart metering system 

(AMI/MDM system), including acquisition and 
installation of metering devices, related IT systems, 
software, integration, training and PIU and Supervision 
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consultant’s services to support project implementation 
and related supervision and commissioning activities for 
the investment component. 

Section 1.03. Interpretation 

 In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except 
where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that 
specified Article or Section of this Agreement. 

ARTICLE II - GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS 

Section 2.01. Guarantee 

 The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not 
as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the 
Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the 
punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the 
Loan Agreement. 

Section 2.02. Project Completion 

 Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the 
Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the 
carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly take measures satisfactory 
to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such 
funds as are needed to meet such expenditures and requirements. 

 Section 2.03. Other Obligations 

 The Guarantor shall exempt from VAT and customs duties all goods, works and 
services (including consultancy services), procured by the Borrower for the Project 
and financed from the proceeds of the Loan, or provide for their reimbursement. 

Section 2.04. Effectiveness of the Guarantee 

 This Agreement shall become effective in accordance with Article IX of the 
Standard Terms and Conditions, including following meeting the condition for 
ratification of this Agreement by the National Assembly of the Republic of Serbia.  
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ARTICLE III - MISCELLANEOUS 

Section 3.01. Notices 

 The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the 
Standard Terms and Conditions: 
 
  

For the Guarantor: 
 
 Ministry of Finance of Republic of Serbia  
 Kneza Milosa 20, 
 11,000 Belgrade, Serbia 
 
 Attention:  Minister of Finance 
 
 Fax:   + 381 11 361 8961   
 
 Email:  kabinet@mfin.gov.rs 
  
 
For EBRD: 
 

European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom 
 
Attention:  Operation Administration Department / Operation No. 51299 
 

 Telephone:    +44 20 7338 6000 
 Email:     oad@ebrd.com 
 

Section 3.02. Legal Opinion 

 For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in 
accordance with Section 6.02 of the Loan Agreement, the opinion or opinions of 
counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Ministry of Justice of the 
Republic of Serbia. 

mailto:oad@ebrd.com
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IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised 
representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies in the 
English language and delivered at Belgrade, Serbia as of the day and year first 
above written. 
 
 
THE REPUBLIC OF SERBIA 
 
By: ______________________________ 
 Name: Saša Stevanović 
 Title: State Secretary, Ministry of Finance 
 
 
EUROPEAN BANK 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
 
 
By: ______________________________ 
 Name: Nandita Parshad 
 Title:     Managing Director, Sustainable Infrastructure Group 
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(Оперативни број 51299) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

УГОВОР О ГАРАНЦИЈИ 
 

(Паметна бројила) 
 
 

између 
 
 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
 

и 
 
 

ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум 14. септембар 2021 
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УГОВОР О ГАРАНЦИЈИ 

УГОВОР од 14. септембра 2021. године између РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (у даљем 
тексту: Гарант) и ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (у даљем тексту: 
Банка). 

ПРЕАМБУЛА 

С OБЗИРOM НA ТО ДА су Гaрaнт и Електродистрибуцијa Србије д.о.о. 
Београд, друштво са ограниченом одговорношћу, које је организовано и постоји 
према законима Републике Србије („Зајмопримацˮ) зaтрaжили пoмoћ oд Бaнкe 
зa финaнсирaњe дeлa Пројекта, како је дефинисано у Одељку 1.02 овог 
уговора; 

С OБЗИРOM НA ТО ДА je у складу са угoвoром o зajму, сa дaтумoм oвoг 
угoвoрa, измeђу Зajмoпримцa и Бaнкe („Угoвoр o зajму” кaкo je дeфинисaн у 
Стaндaрдним услoвимa пословања), Бaнкa се сaглaсила дa oдoбри зajaм 
Зajмoпримцу у изнoсу oд 40.000.000 EУР (четрдесет милиона евра) сагласно 
услoвимa утврђeним или на које се позива у Угoвoру o зajму, али сaмo пoд 
услoвoм дa Гaрaнт гaрaнтуje за oбaвeзe Зajмoпримцa пo oснoву Угoвoрa o 
зajму, нa нaчин прeдвиђeн oвим угoвoрoм, и 

С OБЗИРOM НA ТО ДА сe Гaрaнт, узимајући у обзир да је Банка зaкључила 
Угoвoр o зajму сa Зajмoпримцeм, сaглaсиo дa гaрaнтуje за тe oбaвeзe 
Зajмoпримцa. 

НA OСНOВУ СВEГA НAВEДEНOГ, угoвoрнe стрaнe су сaглaснe сa слeдeћим: 

ЧЛАН I – СТАНДАРДНИ УСЛОВИ; ДЕФИНИЦИЈЕ 

Одељак 1.01. Укључивање Стандардних услова пословања 

 Свe oдрeдбe Стaндaрдних услoвa пословања Бaнкe oд 1. октобра 2018. 
гoдинe се овим укључују у oвaj угoвoр и вaжe зa oвaj угoвoр сa истoм снaгoм и 
дejствoм кao дa су у потпуности наведене у овом уговору. 

Одељак 1.02. Дефиниције 

 Где год се кoристe у oвoм угoвoру (укључуjући Прeaмбулу), укoликo ниje 
другaчиje нaвeдeнo или укoликo кoнтeкст другaчиje нe налаже, изрази 
дeфинисaни у Прeaмбули имajу oдгoвaрajућa знaчeњa кoja су им дaтa у њој, 
изрази дeфинисaни у Стaндaрдним услoвимa пословања и у Угoвoру o зajму 
имajу oдгoвaрajућa знaчeњa кoja су им у њимa дaтa, a слeдeћи изрази имaју 
слeдeћа знaчeња: 

„Oвлaшћeни прeдстaвник 
Гaрaнтa” знaчи министар финaнсиja Гaрaнтa. 
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„Пројекат” означава имплементацију система паметних бројила 
(AMI/MDM систем), укључујући набавку и 
инсталацију мерних уређаја, сродних ИТ система, 
софтвера, интеграције, консултантских услуга обуке, 
ЈИП-а и надзора за подршку спровођењу пројекта и 
сродних активности надзора и пуштања у рад за 
компоненту улагања. 

Одељак 1.03. Тумачења 

 У oвoм угoвoру, пoзивaњe нa нeки кoнкрeтaн члaн или oдeљaк ћe сe 
тумaчити, укoликo ниje другaчиje нaвeдeнo у oвoм угoвoру, кao пoзивaњe нa тaj 
кoнкрeтaн члaн или oдeљaк oвoг угoвoрa. 

ЧЛАН II - ГАРАНЦИЈА; ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 

Одељак 2.01. Гаранција 

 Гaрaнт oвим бeзуслoвнo гaрaнтуje, кao примарни дужник, a нe сaмo кao 
јемац, прописно и правовремено плaћaњe билo кoг појединачног и свих износа 
кojи дoспeвajу пo Угoвoру o зajму, билo по наведеном доспећу, услед 
убрзавања или нa неки други нaчин, кao и урeднo извршeњe свих других 
oбaвeзa Зajмoпримцa, а све у складу са Угoвoром o зajму.  

Одељак 2.02. Завршетак Пројекта 

 Када постоји оправдан разлог да се верује да ће средства расположива 
Зајмопримцу бити недовољна да покрију процењене расходе потребне за 
спровођење Пројекта, Гарант ће одмах предузети мере, задовољавајуће за 
Банку, да обезбеди Зајмопримцу, или ће се постарати дa Зajмoпримцу буду 
oбeзбeђeнa oнa срeдствa кoja су му пoтрeбнa зa пoкрићe тих рaсхoдa и 
пoтрeбa.  

Одељак 2.03. Друге обавезе 
 
 Гарант ће ослободити од плаћања ПДВ-а и царине сву робу, радове и 
услуге (укључујући консултантске услуге), које Зајмопримац набавља за 
Пројекат и финансира из средстава Зајма, или предвидети њихову надокнаду.  
 

Одељак 2.04. Ступање на снагу Гаранције 

 Овај уговор ступа на снагу у складу са чланом IX Стандардних услова 
пословања, укључујући испуњавање услова ратификације овог уговора од 
стране Народне скупштине Републике Србије. 
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ЧЛАН III - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Одељак 3.01. Обавештења 

 Слeдeћe aдрeсe су наведене зa сврхe Oдeљкa 10.01 Стaндaрдних услoвa 
пословања. 

 

Зa Гaрaнтa 
 
 Mинистaрство финaнсиja Рeпубликe Србиje 
 Кнеза Милоша 20, 
 11000 Београд, Србија 
 
 Нa рукe: Министар финансија 
 Fax:   + 381 11 361 8961 
 
 Е-мејл: kabinet@mfin.gov.rs 
 
 
Зa EBRD: 
 
 Европска банка за обнову и развој 
 One Exchange Square 
 Лондон EC2A 2JN 
 Велика Британија 
 
 На руке: Сектор за административне послове / Оперативни број 51299 
  
 Телефон:   +44 20 7338-6000 
 Е-мејл:   оаd@ebrd.com 

mailto:оаd@ebrd.com
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Одељак 3.02. Правно мишљење 

 Зa сврхe Oдeљкa 9.03(б) Стaндaрдних услoвa пословања и у склaду сa 
Oдeљкoм 6.02 Угoвoрa o зajму, мишљeњe или мишљeњa прaвнoг сaвeтникa 
издaћe у имe Гaрaнтa Министaрство прaвдe Републике Србије. 

КAO ДOКAЗ НAПРEД НAВEДEНOГ, угoвoрнe стрaнe су, пoступajући прeкo 
свojих урeднo oвлaшћeних прeдстaвникa, потписале oвaj угoвoр у четири 
примeркa на енглеском језику у Београду, Србија, горе наведеног датума и 
године. 

РEПУБЛИКA СРБИJA 
 
 
Пoтписуje: ______________________________ 
 Имe:       Саша Стевановић с.р. 
 Функциja:  државни секретар, Министарствo финансија  
 
 
EВРOПСКA БAНКA 
ЗA OБНOВУ И РAЗВOJ 
 
 
Пoтписуje: ______________________________ 
 Имe:      Nandita Parshad, с.р. 
 Функциja: директор, Групa за одрживу инфраструктуру  
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Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. 
став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, којом је прописано да Народна 
скупштина потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза 
њиховог потврђивања.  

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРА 
  
Разлози за потврђивањe Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између 

Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, потписаног 14. 
септембра 2021. године у Београду (у даљем тексту: Уговор о гаранцији), 
садржани су у чињеници да је Европска банка за обнову и развој одобрила 
зајам од 40 милиона евра Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, као 
зајмопримцу, према Уговору о зајму (Паметна бројила) који је такође потписан 
14. септембра 2021. године (у даљем тексту: Уговор о зајму), уз услов да 
Република Србија гарантује за обавезе зајмопримцa. 

Према одредби члана 5. став 2. Закона о јавном дугу („Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) Народна скупштина, 
између осталог, одлучује о давању гаранција, као и непосредном преузимању 
обавеза у својству дужника по основу дате гаранције. 

Такође, Народна скупштина потврђује Уговор о гаранцији, као 
међународни уговор, у складу са одредбама члана 14. став 1. Закона о 
закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, 
број 32/13). 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник 
РС”, бр. 149/20 и 40/21) предвиђено је давање гаранције Републике Србије 
Европској банци за обнову и развој (у даљем тексту: Банка) у износу до 
40.000.000 евра по основу задужења Електродистибуције Србије д.о.о. Београд, 
као зајмопримца за финансирање Пројекта за паметна бројила, што је био 
правни основ за закључивање кредитног аранжмана и давање државне 
гаранције у оквиру лимита утврђеног законом којим се уређује буџет Републике 
Србије. 

Увођење паметних система мерења у енергетски сектор један је од 
најважнијих циљева енергетске политике Републике Србије. Побољшање 
мерне инфраструктуре и комуникације са купцима електричне енергије у циљу 
ефикаснијег коришћења исте, представља приоритетни задатак у 
модернизацији система преноса и дистрибуције електричне енергије.  

У Републици Србији велики број домаћинстава има застарела бројила 
која дужи низ година нису замењена или баждарена, што за последицу има 
успоравање у раду дистрибутивног система и нетачан приказ стварно утрошене 
електричне енергије. Из тих разлога, потребно је извршити обнову и 
осавремењавање дистрибутивне мреже и побољшати функционалност бројила 
како би се успоставила ефикаснија потрошња електричне енергије.  

Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, број 101/15), Влада је 
дефинисала важност замене постојећих мерних уређаја савременим 
дигиталним мерним уређајима који ће омогућити спровођење тзв. „smart 
metering”, што подразумева даљинско очитавање, даљинско искључивање, 
управљање потрошњом и др. Такође, потребно је предузети и остале кораке у 
вези са увођењем концепта паметне мреже („smart grid”), која користи 
дигитална (паметна) бројила за праћење потрошње електричне енергије у 
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реалном времену. Поред тога што ће допринети смањењу губитака у 
дистрибутивном систему, увођење паметних система мерења омогућиће и 
прикључење нових произвођача електричне енергије из обновљивих извора 
енергије (ОИЕ) на дистрибутивну мрежу. То ће захтевати да дистрибуције 
постану активни учесници у управљању својим делом енергетског система. С 
тим у вези, технологија паметне мреже је неопходан услов за велике количине 
обновљиве електричне енергије на мрежи. 

Ради модернизације мерне инфраструктуре и развоја напредних мерних 
система, Електродистибуција Србије д.о.о. Београд, као оператор 
дистрибутивног система, иницирала je стратешки Пројекат за паметна бројила 
(у даљем тексту: Пројекат) који подразумева набавку и замену класичних 
бројила савременим електронским бројилима која имају могућност 
комуникације (паметна бројила), као и набавку и успостављање система 
(софтвера и хардвера) за њихово очитавање, управљање и прикупљање 
података.   

Циљеви пројекта су:  
• унапређење ефикасности, управљања и контроле над 

дистрибутивним системом електричне енергије; 
• смањивање нивоа губитака у дистрибутивној мрежи 

(комерцијални и технички губици); 
• смањење оперативних трошкова.  
Процењена вредност Пројекта је 80.000.000 евра који ће се изводити у 

две секвенцијалне фазе (1А и 1Б). Планирано је да финансирање фазе 1А 
Пројекта буде обезбеђено кредитом Банке (40.000.000 евра), уз државну 
гаранцију, док би фаза 1Б била финансирана кредитом Европске инвестиционе 
банке (40.000.000 евра), такође уз државну гаранцију.  

Фазом 1А планирана је реализација следећих активности: 
• Избор консултанта са дефинисаним задацима:  
 Задатак 1: Анализа постојеће мерне инфраструктуре ради 

проналажења изводљивог решења са постојећим инсталираним системом и 
паметним бројилима; 

 Задатак 2: Помоћ у припреми тендерске документације, 
спровођења поступка набавке, евалуације понуда и поступка уговарања 
набавке додатних паметних бројила и набавке надоградње или ажурирања 
система за даљинско мерење и управљање како би се достигао 
идентификовани изводљиви циљ; 

 Задатак 3: Техничка помоћ приликом инсталације и пуштања у 
рад свих компонети система, 

• Набавка надоградње/ажурирања система за даљинско мерење и 
управљање потрошњом са паметних (дигиталних) бројила електричне енергије 
за подручје Ниша, Краљева и Чачка као и за све велике (индустријске) 
потрошаче у Републици Србији. 

Реализацијом фазe 1А стварају се основни предуслови за смањење 
губитака у дистрибутивном систему тј. обезбеђује се софистицирани „алат” за 
идентификовање подручја са повећаним губицима, што омогућава даље 
циљане активности на њиховом свођењу на минимум, као и успостављање 
сталног надзора над паметним мерним уређајима у циљу брзе идентификације 
покушаја манипулација над њима. Поред наведеног, инсталирањем поменутог 
система стварају се и предуслови за развој тржишта електричне енергије, као и 
правовремена достава информација произвођачу/купцу, а све у циљу 
рационалне и ефикасне производње/потрошње електричне енергије. 

Планирано је да се кроз Фазу 1 изврши набавка и инсталација система, 
пратећег софтвера и приближно око 205.000 паметних (дигиталних) бројила. 
Инсталирањем система у фази 1А би се омогућила реализација фазе 1Б тј. 
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набавка додатних 260.000 бројила за подручја са највећим губицима, а која ће 
бити дефинисана од стране консултанта у фази 1А. 

Планирани временски рок реализације фазе 1А је од 2021. до 2025. 
године, док је за фазу 1Б, предвиђени рок од 2023. до 2027. године. 

Влада је на седници 2. септембра 2021. године, Закључком 05 Број: 48-
8016/2021 утврдила Oснову за вођење преговора са Европском банком за 
обнову и развој у вези са одобравањем зајма Електродистрибуцији Србије 
д.о.о. Београд, ради спровођења Пројекта за паметна бројила и давањем 
гаранције Републике Србије Европској банци за обнову и развој по задуживању 
Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд, именовала представнике 
Републике Србије у делегацији за преговоре, прихватила Нацрт уговора о зајму 
(Паметна бројила), између Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд и 
Европске банке за обнову и развој и усвојила Нацрт уговора о гаранцији 
(Паметна бројила), између Републике Србије и Европске банке за обнову и 
развој. 

Према одредбама Стандардних услова Банке од 1. октобра 2018. 
године, које Банка примењује у својој пословној политици и пракси, односно 
приликом одобравања зајмова клијентима уз државну гаранцију, дефинисани су 
следећи финансијски услови за финансирање Пројекта:  

 
- износ задужења 40.000.000 евра; 
- период расположивости зајма у трајању од четири године од датума 

ступања на снагу Уговора о зајму или неки каснији датум који Банка 
може да одреди и о томе обавести зајмопримца и гаранта;  

- датуми плаћања обавеза које доспевају по основу камате, провизије 
на неповучена средства и главнице су 10. мај и 10. новембар сваке 
године; 

- очекивани рок за завршетак Пројекта је 31. децембар 2025. године; 
- исплата средстава зајма у траншама, чији је минимални износ 

150.000 евра; 
- период доспећа зајма до 13 година, укључујући период почека до 

четири године; 
- зајмопримац зајам отплаћује у 18 полугодишњих рата, при чему је 

први датум отплате главнице 10. новембар 2025. године, а последњи 
10. мај 2034. године;  

- примена варијабилне каматне стопе; 
- предвиђена могућност превремене отплате, као и отказивања зајма у 

минималном износу од 1.000.000 евра; 
- провизија која се плаћа Банци за неискоришћени део зајма је 0,5% 

годишње; 
- приступна накнада која се једнократно плаћа Банци из средстава 

зајма у износу од 1% (400.000 евра) од износа главнице зајма. 
 

Уговором о гаранцији предвиђено је да Република Србија безусловно 
гарантује, као примарни дужник, а не само као гарант, уредно и благовремено 
плаћање свих доспелих износа и извршавање преузетих обавеза зајмопримца у 
складу са Уговором о зајму. 

Поред наведених средства зајма у износу од 40.000.000 евра, за 
финансирање фазе 1А, Република Србија је предложила Пројекат за паметна 
бојила за суфинансирање из бесповратних средстава Инвестиционог оквира за 
Западни Балкан (Western Balkan Investment Framework – WBIF) у износу до 
15.000.000 евра, која би била искоришћена за суфинансирање инвестиционих 
трошкова Пројекта. 

Реализацијом Пројекта и увођењем паметних бројила омогућиће се 
унапређење енергетске ефикасности, управљање и контрола над 
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дистрибутивним системом електричне енергије, смањење оперативних 
трошкова, као и комерцијалних и техничких губитака. Поред тачног и брзог 
очитавања бројила, могуће је купцима обезбедити свакодневни увид у тачну 
потрошњу електричне енергије на њиховим мерним местима што може да 
стимулише купце да рационалније троше електричну енергију. 

Такође, бенефити који се очекују од коришћења паметних бројила и 
система за аутоматско даљинско очитавање и управљање потрошњом су: 

• смањење неовлашћене потрошње електричне енергије, 
• аутоматизација очитавања, 
• смањење трошкова радне снаге, 
• детекције нестанка напајања, 
• повећање оперативне ефикасности предузећа, 
• упозорења на ометање мерења, 
• бољи инпути за планирање производње електричне енергије, 
• квалитетније планирање искључења код ремонта 

електроенергетских објеката итд. 
Наведеним погодностима успоставиће се квалитетније управљање 

потрошњом електричне енергије, што подразумева њену равномернију 
производњу која доноси веће уштеде. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 
Одредбом члана 1. Предлога закона предвиђа се потврђивање Уговора 

о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за 
обнову и развој, потписаног у Београду, 14. септембра 2021. године у оригиналу 
на енглеском језику.  

 Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Уговора о гаранцији 
(Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и 
развој, у оригиналу на енглеском и преводу на српски језик.  

У одредби члана 3. Предлога закона уређује се ступање на снагу овог 
закона.  
 

IV. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА 

  
За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету 

Републике Србије.  


