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20151935350
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА КАЈ ДОЈЧЕ БАНКА И ЕРСТЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ГАСИФИКАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА – ФАЗА 1 - ДЕЛНИЦА ШТИП – НЕГОТИНО - БИТОЛА И
ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ – ТЕТОВО - ГОСТИВАР”
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Дојче банка и
Ерсте банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот „Гасификација на
Република Македонија – фаза 1 - делница Штип – Неготино - Битола и делница Скопје –
Тетово - Гостивар”,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5
ноември 2015 година.
Бр. 08 - 5215/1
5 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ДОЈЧЕ
БАНКА И ЕРСТЕ БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОЕКТОТ “ГАСИФИКАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ФАЗА 1 ДЕЛНИЦА ШТИП – НЕГОТИНО - БИТОЛА И ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ – ТЕТОВО –
ГОСТИВАР”
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Дојче банка и Ерсте банка со заем во износ до
90.000.000 евра наменет за финансирање на Проектот “Гасификација на Република
Македонија – фаза 1 - делница Штип – Неготино - Битола и делница Скопје – Тетово Гостивар”.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со
Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Дојче банка и
Ерсте банка.
Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој
член ќе го потпише министерот за финансии.
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Член 3
Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој закон, како и
сервисирањето на заемот ќе се врши со средства од Буџетот на Република Македонија во
рокови и услови утврдени во Договорот за заем.
Член 4
Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во седум транши, согласно со
роковите и условите утврдени во Договорот за заем.
Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој закон е седум години, со вклучен грејс
период од три години.
Каматната стапка ќе се утврди на денот на потпишување на Договорот за заем, во
зависност од тоа која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или
варијабилна). Варијабилната каматна стапка ќе се пресметува како збир од 6м EURIBOR +
маргина од 450bps, а фиксната каматна стапка како збир од маргина од 450bps +
варијабилен спред. Каматниот трошок ќе се отплаќа полугодишно.
Пред првото повлекување на средства од заемот, ќе се плати еднократна провизија во
износ од 1,50% од износот на заемот.
На износот на неповлечените средства од заемот од членот 1 од овој закон, ќе се плаќа
провизија во износ од 2,47% на годишно ниво.
Користењето на средствата ќе се врши согласно со планот за повлекувања на средства
од заемот, утврден во Договорот за заем, а во случај кога планот за повлекување на
средствата ќе отстапува од динамиката на реализација на проектот, средствата ќе се
користат за буџетска поддршка.
Член 5
За регулирање на меѓусебните права и обврски при имплементација на проектот од
членот 1 од овој закон, Министерството за финансии, Минстерството за транспорт и врски
и Македонски енергетски ресурси АД Скопје ќе склучат посебен договор.
Член 6
Во постапките за доделување на јавни набавки за имплементација на проектот од
членот 1 од овој закон, не можат да учествуваат физички или правни лица кои се предмет
или врз кои се применуваат рестриктивни мерки воведени со правно обрзувачки
резолуции на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите Нации врз основа
на Глава VII од Повелбата на ООН, со правните акти на Европската унија, воведени од
Владата на САД, од државите членки на Европската унија вклучително и од Обединетото
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, од Швајцарскиот државен секретаријат
за економски работи и од Министерството за финансии на Јапонија, како и од други
релевантни владини или регулаторни органи, институции или агенции задолжени за
спроведување економски или финансиски санкции.
Член 7
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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