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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ 
СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ 
ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА 
ВОЗДУХОПЛОВНА  НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА БЕЗ  ДРЖАВНА  ГАРАНЦИЈА

Се прогласува Законот за задолжување на М-НАВ АД Скопје со заем кај Европската 
банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за надградба на македонскиот 
систем за воздухопловна навигација - втора фаза без државна гаранција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 
2013 година.

 
      Бр. 07-3259/1                                 Претседател
27 август 2013 година              на Република Македонија,                      

     Скопје                                        Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА М-НАВ АД СКОПЈЕ СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА 
НАДГРАДБА НА МАКЕДОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА  

НАВИГАЦИЈА - ВТОРА ФАЗА БЕЗ ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА

Член 1
М-НАВ АД Скопје се задолжува кај Европската банка за обнова и развој со заем во 

износ од 11.150.000 евра, наменет за реализација на Проектот за надградба на 
македонскиот систем за воздухопловна навигација - втора фаза.

Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со 

Договор за заем за Проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна 
навигација - втора фаза, кој ќе се склучи меѓу М-НАВ АД Скопје и Европската банка за 
обнова и развој.

Во име на М-НАВ АД Скопје Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише 
Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје.

Член 3
Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој закон е 12 години, со вклучен грејс 

период од три години. 
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Каматната стапка е еднаква на тримесечен ЕУРИБОР зголемен за 3,75 % на годишно 
ниво.

Заемот ќе се отплаќа девет години на секој 15 март, 15 јуни, 15 септември и 15 
декември. Отплатата почнува три години по денот на потпишување на Договорот за заем 
од членот 2 став 1 од овој закон. 

М-НАВ АД Скопје ñ плаќа на Европската банка за обнова и развој еднократна 
провизија во висина од 1,25% од износот на заемот. 

За износот на неповлечените средства од заемот од членот 1 од овој закон, на 
Европската банка за обнова и развој се плаќа провизија на годишно ниво во висина од 
0,5% од износот на неповлечените средства од заемот. 

На обврските поврзани со заемот од членот 1 од овој закон кои нема да се платат во 
предвидените рокови, ќе се плаќа казнена камата во висина на годишната каматна стапка 
од ставот 2 на овој член, зголемена за 2% на годишно ниво. 

Член 4
М-НАВ АД Скопје заемот од членот 1 од овој закон ќе го отплаќа од сопствени 

средства.

Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


