
ЗАКОН1 
за задолжување на Република Македонија кај Владата на Република Италија за 

реализација на втората фаза од Програмата за рационализација на 
управувањето и модернизација на биомедицинската технологија во 

здравствениот сектор 
 
 
 

Член 1 
 

Република Македонија се задолжува со заем во износ од 2.582.285 Евра кај Владата 
на Република Италија за реализација на втората фаза од Програмата за 
рационализација на управувањето и модернизација на биомедицинската технологија 
во здравствениот сектор. 
 

Член 2 
 

Условите и начинот на користењето на средствата од членот 1 на овој Закон, се 
утврдуваат со Договор за доделување на заем кој ќе биде склучен помеѓу Владата 
на Република Македонија и Владата на Република Италија и со Финансиски договор 
кој ќе биде склучен помеѓу Министерството за финансии на  Република Македонија и 
банката Artigiancassa S.p.a.-Италија. 
Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за доделување на заем ќе 
го склучи Министерот за финансии. 
 

Член 3 
 

Во име на Владата на Република Италија, финансиските активности поврзани со 
заемот ќе ги извршува Банка Artigiancassa S.p.a. 
 

Член 4 
 

Република Македонија заемот ќе го користи под следните услови: 
- Камата:  0,00 %;   
- Период на отплата: 39 години; 
- Грејс период вклучен во периодот на отплата: 19 години. 

Доколку од било која причина обврската по главнина не е платена во предвидените 
рокови за сервисирање на обврските, Република Македонија ќе биде должна да 
плати казнена камата  во висина од 2,6%. Висината на казнената камата ќе биде 
периодично усогласувана со Референтната комерцијална каматна стапка објавувана 
на месечна основа од страна на Организацијата за економска соработка и развој-
ОЕЦД. 

Заемодавателот, преку Банка Artigiancassa S.p.a. нема да пресметува казнена 
камата за првите 35 дена по денот на пристигнувањето на обврската. По 
изминување на 35 дена од денот на пристигнувањето на обврската, ќе се 
пресметува казнена камата до денот на сервисирање на кредитната обврска. 
 
 
 
 

                                            
1 Објавен во Службен весник на Република Македонија број 112/ 2005 



 
 

Член 5 
 
Корисник на средствата од заемот, како и имплементатор на Проектот  е  
Министерството за здравство.  
Сите финансиски обврски од Финансискиот договор ќе ги извршува Министерството 
за здравство со средства предвидени во буџетот за тековната година или со 
користење на средства од буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 
Република Македонија, во рокови и услови утврдени во Финансискиот договор. 
 

 
Член 6 

 
Република Македонија, заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа со средства 
предвидени во буџетот на Министерството за здравство. 
 

Член 7 
 
Доколку Министерството за здравство не ги сервисира навремено обврските по 
основ на главнина во роковите утврдени со Финансискиот договор, Министерството 
за финансии има право да не одобри користење на средства предвидени во буџетот 
на Република Македонија за Министерството за здравство и да изврши пренамена 
на планираните буџетски средства за тековната година до износот кој Република 
Македонија во тековната година го должи кон Владата на Република Италија. 
 

Член 8 
 

Министерството за финансии, Министерството за здравство и Фондот за 
здравствено осигурување на Република Македонија ќе склучат договор со кој ќе се 
регулираат меѓусебните права и обврски за реализација на втората фаза од 
Програмата за рационализација на управувањето и модернизација на 
биомедицинската технологија во здравствениот сектор. 

 
Член 9 

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


