
Образец КЗ 

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

Општина: Крушево

Извештаен период :                            од    01/01/2021 година до 31/03/2022 година
( ден, месец, година) ( ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 30/04/2022
( 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 

Министерство 

за финансии

MKD 0.00

1a

2 МСИП/35 Поставување 

на водоемри во 

Општина 

Крушево

Светска Банка 

подзаем во 

Министерство 

за финансии

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 0.00 10/02/2022 256.470.00  провизija44.00 14/02/2022 не не 2,821,158.00 2,564,688.00

3 МСИП/78 Nab. na vozilo 

za ~istewe na 

ulici,mul~er i 

kontejne.

Megun.banka 

za obno.i raz 

podzaem    

Ministe.finansi

i

МКД 4,909,222 15 3 4,920,000 da v 10/02/2023 10/02/2030 10/02/2020 10/02/2030 ne ne 4,920,000.00 4,920,000.00

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 LIZING [PARKASE EUR 9.457.44 EUR 4 GOD a 01/04/2018 01/03/2022 01/04/2018 01/03/2022 36,696.00 256 01/03/2022 36,693 256 16/03/2022 36,693

2 NA VOZILO BANKA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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
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Dolg na JP osnovani od op{tinata



( во оригинална валута)

( во оригинална валута)

JP KOMUNA

Заемопримач 

(назив на ЈП) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                    


