
 
ЗАКОН1 

за гаранција на Република Македонија на обврските по 
Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на 

мали и средни претпријатија во Република Македонија, кој ќе се склучи помеѓу 
Македонската банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за 

обнова од СР Германија  
  
 
 

Член 1 
 

Република Македонија го гарантира намирувањето на обврските по Договорот 
за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни 
претпријатија во Република Македонија, кој ќе се склучи помеѓу Македонската банка 
за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од  СР Германија, во износ 
од 6.184.804,12 евра, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем и 
финансирање, само во случаите кога МБПР нема да го отплаќа заемот. 
 

Член 2 
 

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон, ќе бидат 
утврдени со Договорот за заем и финансирање помеѓу Македонска банка за 
поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова. 
 

Член 3 
 
Сите финансиски обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и финансирање 
од членот 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши Македонска 
банка за поддршка на развојот од приходите кои ги остварува, во рокови и услови 
утврдени во Договорот за заем и финансирање. 
  

Член 4 
 

Заемот од Договорот од членот 1 на овој закон ќе се отплаќа на 40 години со вклучен 
грејс период од десет години, во полугодишни рати во согласност со плановите на 
отплата. 
 
Заемот се состои од две транши за кои ќе се плаќа различна каматната стапка: 

- прва транша од 1.071.885,31 евра со каматна стапка од 0,75% годишно, и 
- втора транша од 5.112.918,81 евра со каматна стапка од 2,00% годишно. 

 
На неповлечените средства ќе се плаќа провизија на неповлечени средства од 
0,25% годишно. Провизијата на неповлечени средства ќе започне да се плаќа 3 
месеци по потпишување на Договорот за заем и финансирање. 
 
За пристигнатите, а неплатени ануитети, се плаќа затезна камата. Затезната камата 
е во висина од “основна стапка” зголемена за 3,00% годишно. Основна стапка е 
стапката која е објавена од страна на Централната банка на СР Германија на денот 
на доспевање на ануитетот. 

                                            
1 Објавен во Службен весник на Република Македонија број 69/ 2004 



 
За пристигнатите, а неплатени ануитети, Кредитната банка за обнова од СР 
Германија може да побара оштета. Оштетата се пресметува на износот од затезната 
камата, во максимална висина од основната стапка зголемена за 3,00% годишно. 
 

Член 5 

Доколку пристигнатите обврски врз основа на камата и главнина, во роковите 
утврдени со Договорот за заем, во име на Македонската банка за поддршка на 
развојот ги плати Република Македонија, Македонската банка за поддршка на 
развојот е должна во рок од 30 дена од денот на извршувањето на обврската, да 
пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, 
денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната 
камата и за настанатите трошоци поврзани со соодветната трансакција. 

Член 6 
 

 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 


