
Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 година 

20192774368

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19), а во врска со член 5 од Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем 
по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 83/10), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ 
„ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“

Член 1
Во Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 154/10, 113/15 и 29/19), по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:

„Член 3-а
За неискористените средства за реализација на потпроекти утврдени со Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“, општините и 
општините во градот Скопје можат да аплицираат во Министерството за транспорт и 
врски за проекти со проценета вредност до двојно поголема од распределената согласно 
со Одлуката за распределба на средства, намалена за вкупниот износ на нивните 
искористени и ангажирани средства. 

Реализацијата на средствата од став 1 на овој член ќе се врши се до целосно 
искористување на преостанатите средства од заемот финансиран од Европската 
инвестициона банка, односно реализација на буџетот кој во согласност со Одлуката за 
распределба на средства согласно договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ изнесува 48.380.000 евра.  

Распределбата на преостанатите средства ќе се врши врз основа на  поднесена 
комплетна и квалитетна проектна документација согласно со постојната законска 
регулатива за реализација на проекти од областа на водоснабдување и одведување на 
отпадни води и во согласност со условите и начинот на користење на заемот утврдени со 
Договорот за заем по Проектот, во рок од три месеци од денот на влегување во сила на 
оваа одлука.“ 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10994/1                       Претседател на Владата
28 декември 2019 година на Република Северна Македонија,

Скопје                    Зоран Заев, с.р.


