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Neni 4 
Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 

vjet, me përfshirje të grejs periudhës prej 5 vjetësh. Shkalla 
e kamatës sipas së cilës do të servisohet huaja është 
LIBOR (për valutën euro) plus periudha variabile. Shkalla 
e kamatës mund të zvogëlohet në bazë të vendimit të marrë 
paraprakisht të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 anuitete gjysmëvjetore secila 
në shumë prej 367 250 euro. Pagesa do të bëhet çdo 15 
prill dhe 15 tetor, duke filluar prej 15 prill 2011 deri më 15 
tetor 2022.  

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, e cila paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e 
Maqedonisë do t’i paguajë provizion të njëfishtë në shumë 
prej 1% nga shuma e huas Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe zhvillim. Shuma e provizionit të njëfishtë 
mund të jetë më e vogël se 1% në bazë të marrjes së 
vendimit paraprak të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra nga huaja paguhet 
provizion në shumë prej 0,75% në vit. Shuma e këtij 
provizioni mund të jetë më e vogël se 0,75% bazë të 
marrjes së vendimit paraprak të Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim.  

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 i 
këtij neni paguhet në gjysmëvjetorë dhe atë më 15 prill dhe 
15 tetor për çdo vit. 

 
Neni 5 

Nëse obligimet e arritura në bazë të kamatës dhe 
kryegjësë, në afatet e përcaktuara me Marrëveshjen për 
hua, në emër të Hekurudhave të Maqedonisë - Transporti 
SHA - Shkup i plotëson Republika e Maqedonisë, 
Hekurudhat e Maqedonisë - Transporti SHA - Shkup është 
e detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e realizimit të 
obligimit, të bartë në interes të llogarisë së të hyrave të 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, mjete në denarë në 
shumë të pagesës së ekzekutive, të zmadhuar për kamatën 
e llogaritur dhe për harxhimet e bëra të lidhura me 
transaksionin adekuat. 

Ministri i Financave ka të drejtë t'i japë urdhëresë 
Drejtorisë së të Hyrave Publike për bllokimin e mjeteve të 
Hekurudhave të Maqedonisë - Transporti SHA - Shkup në 
bazë të kthimit të TVSH-së me qëllim të përmbushjes së 
obligimeve të arritura ndaj kreditorit, gjegjësisht 
kompensim shtetit me mjete në denarë në shumën e 
pagesës së ekzekutive, të zmadhuar për kamatën e 
llogaritur dhe për harxhimet e bëra të lidhura me 
transaksionin adekuat. 

 
Neni 6 

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të 
ndërsjella, të cilat dalin nga Marrëveshja për hua dhe 
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe 
Hekurudhat e Maqedonisë - Transporti AD - Shkup 
obligohen të lidhin marrëveshje të veçantë. 

 
Neni 7 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji 
për garanci i Republikës së Maqedonisë sipas Marrëveshjes 
për hua, të dedikuar për projektin për reforma në 
hekurudhë, e cila do të lidhet ndërmjet NP Hekurudhat e 
Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 109/2005). 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

214. 
Врз основа на член 60 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на  Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Советот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија се именува 
- д-р Сашо Арсов, дипломиран економист. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
 Бр. 07-535/1                    Претседател 

30 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
215. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30 јануари 2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА НА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 
 
1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 

Основното јавно обвинителство во Скопје се разрешу-
ва Бисера Леова Константиновска, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето,а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
   Бр. 07-536/1                    Претседател 

30 јануари 2008 година      на Собранието на Република 
     Скопје                                Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Царинската тарифа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008) е 
направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
 
Во членот 2 наместо зборовите: „зборот „слично““ 

треба да стојат зборовите: „кратенката „сл.“.“ 
 
  Бр. 10-433/2        Од Законодавно-правната комисија 

1 февруари 2008 година          на Собранието на Република 
       Скопје                        Македонија 


