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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - 
СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИМПЛЕМЕНТА-

ЦИЈА НА РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВНИОТ И СУДСКИОТ СИСТЕМ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА 

 
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за имп-
лементација на реформите во правниот и судскиот систем и институционална поддршка, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 
2006 година. 

 
    Бр. 07-2076/1                                     Претседател 
22 мај 2006 година                   на Република Македонија,                      
         Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател  
на Собранието на Република  

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНА-
РОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА 
ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВНИОТ И 

СУДСКИОТ СИСТЕМ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - 

Светската банка со заем во износ од 10.000.000 евра по Договор за заем, наменет за реали-
зација на Проектот за имплементација на реформите во правниот и судскиот систем и ин-
ституционална поддршка. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон, се утврдуваат со 
Договор за заем по Проектот за имплементација на реформите во правниот и судскиот систем 
и институционална поддршка, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Ме-
ѓународната банка за обнова и развој - Светската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го пот-
пише министерот за финансии или од него овластено лице. 
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Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 17 години, со вклучен грејс пер-
иод од пет  години и каматна стапка од ЛИБОР +0,75% годишно. 

Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни ануитети од кои почнувајќи од 15 септември 
2011 до 15 септември 2022 година ќе се отплаќаат 23 еднакви полугодишни ануитети во 
износ од 415.000 евра и на 15 март 2023 година ќе се отплати последниот ануитет во износ 
од 455.000 евра. 

Во грејс периодот од пет години, што претставува и период на реализација на проектот, 
ќе се плаќа само каматата на заемот. 

 
Член 4 

На или веднаш по датумот на влегувањето во сила на Договорот за заем од членот 2 
став 1 на овој закон, се плаќа еднократна провизија - трошок во износ од 1% од износот на 
заемот. Износот на еднократната провизија може да биде и помала од 1% врз основа на 
претходно донесена одлука на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка. 

На износот на неповлечените средства од заемот се плаќа провизија во висина од 0,75% 
годишно пропишана од страна на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската 
банка. 

Провизијата од ставот 2 на овој член се плаќа полугодишно и тоа на 15 март и на 15 сеп-
тември секоја година. 

 
Член 5 

За реализација на Договорот за заем по Проектот за имплементација на реформите во 
правниот и судскиот систем и институционална поддршка е надлежно Министерството за 
правда.  

Корисници на средствата од заемот по Проектот за имплементација на реформите во 
правниот и судскиот систем и институционална поддршка од ставот 1 на овој член покрај 
Министерството за правда е и Судскиот буџетски совет. 

 
Член 6 

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јуни 2006 година. 

 


