
ЗАКОН ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

CO КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА ПО
ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

БРАНА CO ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД
ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ "ЛИСИЧЕ"

                                Сл. Весник на Р. Македонија бр.32 од 17.05.2002 година

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Владата на Кралството Шпанија со кредит во 
износ од 9.813.798 евра, за реализација на Проектот Брана со придружни објекти како дел 
од хидромелиоративниот систем "Лисиче".

Член 2

70% од кредитот од членот 1 на овој закон е со рок на отплата од 31 година со грејс 
период од 11 години и 0,3% каматна стапка на годишно ниво.

30% од кредитот од членот 1 на овој закон е со рок на отплата од седум години со 
грејс период од 2,5 години и варијабилна каматна стапка -ЕУРИБОР.

На износот од кредитот се плаќа еднократна провизија од 0,15% за делот од кредитот 
со рок за отплата од  31  година со грејс период од  11  години,  односно  0,4%  за делот од 
кредитот со рок за отплата од седум години со грејс период од 2,5 години, за раководење со 
кредитот.

Член 3

Краен  корисник  на  кредитот  е  Јавното  водостопанско  претпријатие  "Лисиче". 
Корисникот на кредитот нема да биде оптоварен со трошоци за царина за делот од кредитот 
што претставува опрема.

Член 4

Кредитот  ќе  се  отплаќа  од  приходите  што  ги  остварува  Јавното  водостопанско 
претпријатие "Лисиче".

Член 5

Доколку  пристигнатите  ануитети  во  роковите  утврдени  со  Договорот  од  името  на 
крајниот корисник ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од 
денот  на  извршувањето  на  обврската,  но  неподоцна  од  60  дена,  ќе  издаде  налог  на 
деловната банка, каде што крајниот корисник има денарска сметка, да пренесе од сметката 
на  крајниот  корисник  на  кредитот  во  корист  на  сметката  на  приходите  на  Буџетот  на 
Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за 
пресметаната камата и за трошоците.

Член 6

Овој  закон  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  "Службен  весник  на 
Република Македонија".


