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L I G J
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME HUA TE BANKA 

KREDITORE PËR RINDËRTIM - KFV SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR 
PROJEKTIN “UJITJA E LUGINËS JUGORE TË LUMIT VARDAR - FAZA II”

Neni 1
Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka Kreditore për Rindërtim-KfV të Republikës 

Federale të Gjermanisë me hua prej 10 250 000 euro, të dedikuar për realizimin e projektit 
“Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar – faza II”.

Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga nenit 1 të këtij ligji, përcaktohen me 

Marrëveshjen për hua për projektin  “Ujitja e luginës jugore të lumit Vardar - faza II”, e cila do 
të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Kreditore për Rindërtim – KfV.

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do 
ta nënshkruajë ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.

Neni 3
Afati për pagimin e huas nga neni 1 i këtij ligji është 20 vjet, me grejs periudhë prej pesë 

vitesh.
Shkalla vjetore e kamatës është shkallë fikse e kamatës dhe e njëjta në mënyrë plotësuese do 

të përcaktohet, në ditën e nënshkrimit të marrëveshjeve.
Huaja do të paguhet në këste gjysmëvjetore të cilat arrijnë për pagesë më 30 qershor dhe më 

30 dhjetor të çdo viti, duke filluar prej 30 dhjetorit 2014, e duke përfunduar më 30 dhjetor 2029.

Neni 4
Para tërheqjes së parë të mjeteve të huas, i paguhet provizion i njëhershëm Bankës Kreditore 

për Rindërtim – KfV, në shumë prej 0,5% të shumës së huas.
Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas, në nivel vjetor i paguhet provizion Bankës 

Kreditore për Rindërtim – KfV, në shumë  prej 0,25% të shumës së huas.
Provizioni nga paragrafi 2 i këtij neni, paguhet në gjysmëvjetor edhe atë më 30 qershor dhe 

30 dhjetor për çdo vit.
Për obligimet e lidhura me huan të cilat nuk do të paguhen në afatet e parashikuara, do t’i 

paguhet kamatë ndëshkuese ose kompensim, në lartësi të shkallës bazë të kamatës, Bankës 
Qendrore të RF të Gjermanisë, të zmadhuar për 3% në vit.

Në rast të tërheqjes jo në kohë të duhur ose jo të plotë të mjeteve të huas deri në afatin e 
parashikuar, do të paguhet shumë e caktuar e mjeteve si kompensim i shpenzimeve të Bankës 
Kreditore për Rindërtim – KfV, në pajtim me marrëveshjen e nenit 2 të këtij ligji.

Neni 5
Shfrytëzues të mjeteve të huas nga neni 1 të këtij ligji, janë bashkësitë e ujërave.

Neni 6
Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe 

shfrytëzuesve të mjeteve të huas nga neni 5 i këtij ligji, Ministria e Financave do të lidhë 
marrëveshje të veçanta me shfrytëzuesit e fundit dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe  
Ekonomisë së Ujërave.
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Neni 7
Shfrytëzuesit e mjeteve të huas nga neni 5 i këtij ligji, do ta paguajnë huan me afat pagimi 

prej 20 vitesh, me grejs periudhë prej pesë vitesh dhe 0,75%  shkallë vjetore fikse të kamatës.

Neni 8
Dallimi në shkallën e kamatës nga neni 3 dhe shkallën e kamatës nga nenit 7 të këtij ligji, deri 

në pagesën e plotë të huas ndaj Bankës Kreditore për Rindërtim – KfV, do të subvencionohet nga 
ana e Buxhetit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 9
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 të këtij ligji, do ta paguajë prej mjeteve të cilat do 

të grumbullohen me pagesën e mjeteve të huazuara prej shfrytëzuesve të mjeteve të huas nga 
neni 5 i këtij ligji, në pajtim me marrëveshjet e veçanta për hua nga neni 6 i këtij ligji dhe nga 
Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme, nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë”.


