
Образец КЗ 

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Крушево

Извештаен период :                            од    01.01.2019 година до 31.12.2019 година

( ден, месец, година) ( ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 15.01.2020
( ден, месец, година)

( во оригинална валута)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Прв Последен Прв Последен Главница Камата Главница Камата Главница Камата на почетокот  на крајот

1 МСИП/10 

OSMI 

АНУИТЕТ

Набавка на 

возило за 

собирање на 

смет

 Светска 

Банка 

подзаем во 

Министерств

о за 

MKD 3.011.655,00 0,36% 8,5 2 3.011.655,00 da v 15.08.2013 15.08.2021 15.08.2011 15.08.2021 177.156,00 0,00 15.02.2019 177.156,00 0,00                                                                      

провизија 80,00

13.02.2019   

13.02.2019  

ne ne 1.062.937,00 885.781,00

1a 177.156,00 10.08.2019 177.156,00 177.156,00 

kamata0,00                                                                     

провизија 80,00

13.08.2019  

13.08.2019

13.08.2019

ne ne 885.781,00 708.625,00

2 МСИП/35 Поставување 

на водоемри 

во Општина 

Крушево

Светска 

Банка 

подзаем во 

Министерств

о за 

МКД 5.376.084 0,60% 13 3 5.129.388 да в 10.08.2017 10.02.2027 10.02.2015 10.02.2027 256.470 15.02.2019 

15.02.2019

256.470.00 256.470,00      

провизija106.00 

kamata4.680,00 

13.02.2019  

13.02.2019

13.02.2019

не не 4.359.978,00 4.103.508,00

2a МСИП/35 Поставување 

на водоемри 

во Општина 

Крушево

Светска 

Банка 

подзаем во 

Министерств

о за 

МКД 256.470 10.08.2019 256.470,00 256.470.00 

kamata 5.571,00 

provizija  94,00 

13.08.2019

13.08.2019

13.08.2019

не не 4.103.508,00 3.847.038,00

Забелешки:

( во оригинална валута)

% (da/ne) (a, b, v, g,d) Prv Posleden Prv Posleden Glavnica Kamata Главница Камата Главница Камата на почетокот  на крајот

1

2

3

4

5

6

7

Забелешки:

Лице за контакт Milka Najdenoska-Cvetkoska Овластено лице (печат и потпис):  

Име и презиме и телефонски број 048 477 919

___________________________________________________

* а)месечно; б)квартално; в) полугодишно; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Реден  

број+

А13:В

15 

Oznaka na 

kredit

Назив на  

кредитот и 

намена

Заемодавач
Оригинална 

валута 
Износ

Долг на општината

Каматна 

стапка
Рок на 

отплата

Грејс 

период 

Износ на 

повлечени 

транши (во 

оригинална 

валута)

Гарантира

н  кредит

Периодичн

ост на 

отплата*

Заемоприма

ч (назив на 

ЈП) 

Оригинална 

валута 
Износ

Каматна 

стапка
Рок на 

отплата

Грејс 

период 

Достасана 

неплатена обврска 

( во извештајниот 

период)

Состојба на долгот за 

извештајниот период**  

на почетокот  на крајот 

Датум на отплата на 

главнина

Датум на отплата на 

камата

Достасана обврска

( во извештајниот 

период)
Датум на 

достасува

ње на 

обврската

Платена обврска

( во извештајниот период)
Датум на 

отплата 

на 

обврската

Датум на 

достасува

ње на 

обврската

Платена обврска

( во извештајниот период)
Датум на 

отплата 

на 

обврската

Достасана 

неплатена обврска 

( во извештајниот 

период)

Oznaka na 

kredit

Назив на  

кредитот и 

намена

Гарантира

н  кредит

Датум на отплата на 

камата

Во текот на 2011 година потпишан е договор со Министерство за финансии за кредитно задолжување на општина Крушево на износ од 4.920.000,00 денари од кои се искористени  3.011.655,00 денари износ на кој е склучен договор со добавувачот на возилото за смет. За разликата се изврши промена на 

амортизациониот план и задолжувањето. Извршена е целосна исплата на долгот спрема добавувачот.                      

Заемодавач

Реден  

број+

А13:В

15 

Периодичн

ост на 

отплата*

Состојба на долгот за 

извештајниот период**  

на почетокот  на крајот 

Износ на 

повлечени 

транши (во 

оригинална 

валута)

Достасана обврска

( во извештајниот 

период)

Датум на отплата на 

главнина

Во текот на 2014 година потпишан е договор со Министерство за финансии за кредитно задолжување на општина Крушево на износ од 5.376.084,00 денари од кои се искористени  5.129.388,00 денари износ на кој е склучен договор со изведува;от на работи за поставување на водомери во Опстина Крушево.

Dolg na JP osnovani od op{tinata


