
PROSPEKT 
ZA IZDAVAWE I TRGUVAWE  

 
 
 

    
 

                         
Republika   Makedonija 

Ministerstvo za finansii 
 
 
 
 
 

 

^ETVRTA EMISIJA NA 
 

OBVRZNICI ZA  DENACIONALIZACIJA 
 

EVRA 58.000.000,00     
 

 Vkupniot iznos vo koj se izdavaat obvrznicite za denacionalizacija od 
^etvrtata emisija e 58.000.000,00 EVRA. So ^etvrtata emisija  na obvrznicite za 
denacionalizacija opfateni se site pravosilni re{enija za denacionalizacija do 
31.12.2004 godina vo koi kako nadomest se davaat obvrznici.  
 
 Obvrznicite za denacionalizacija se hartii od vrednost koi glasat na ime, vo 
EVRO valuta i se neograni~eno prenoslivi. 
 

 Obvrznicite za denacionalizacija se izdadeni na 02.03.2005 godina i nosat 
ISIN oznaka mkminf200d43. Od 09.03.2005 godina obvrznicite se kotiraat na 
Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. 
 
 
 
 
 
 

Skopje, fevruari 2005 godina 
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1.          IZDAVA^ 
Republika Makedonija, Ministerstvo za finansii, Dame Gruev 14, Skopje  
 

2.         VID  NA HARTIJATA OD VREDNOST 
 
2.1 Obvrznica za denacionalizacija-^etvrta emisija 
 
2.2 Obvrznicata za denacionalizacija-̂ etvrta emisija e izdadena kako 
dematerijalizirana hartija od vrednost. 
 
 

3.         OSNOV ZA IZDAVAWE 
 

Zakonot za izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za 
denacionalizacija (Slu`ben vesnik na RM br.37/02) i Odluka za ^etvrta 
emisija na obvrznici za denacionalizacija ("Slu`ben vesnik na RM" br.13 od 
25.02.2005 godina). 
 
Soglasno Zakonot, Republika Makedonija vo narednite  {est godini }e vr{i 
edna{ godi{no po edna emisija na obvrznici za denacionalizacija, a Vladata 
na Republika Makedonija so odluka godi{no }e go utvrduva iznosot na 
obvrznicite za denacionalizacija koi se izdavaat. 

 
So Odlukata se vr{i ^etvrta emisija na obvrznici za denacionalizacija vo 
iznos od 58.000.000,00 EVRA. So ^etvrtata emisija na obvrznicite za 
denacionalizacija opfateni se site pravosilni re{enija za denacionalizacija 
do 31.12.2004 godina vo koj kako nadomest se davaat obvrznici. 

 
 

 4.         VKUPNA   NOMINALNA VREDNOST NA EMISIJATA 
 

EVRA 58.000.000,00- ^etvrta emisija 
 

 5.        NOMINALNA VREDNOST 
 

5.1. Nominalnata vrednost na obvrznicata za denacionalizacija e iznosot koj 
baratelot po osnov na denacionalizacija go dobiva kako obe{tetuvawe. 

 
5.2.Obvrznicite za denacionalizacija glasat na ime i vo EVRO valuta i se 

neograni~eno prenoslivi. 
 
 
6. PRAVA OD OBVRZNICITE  
 

6.1. Na obvrznicite se presmetuva kamata vo visina od 2% godi{no. 
 
6.2. Nominalnata vrednost i kamatata se otplatuvaat vo period od 10 godini. 
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6.3. Kamatata i nominalnata vrednost na obvrznicite za denacionalizacija 

pristignuvaat za isplata na 1 juni,  a  isplatata zapo~nuva od 1 juni 20061 
godina. 

 
6.4. Presmetkata na kamatata na obvrznicite zapo~nuva od denot na upisot vo 

Centralniot depozitar so hartii od vrednost odnosno od 02.03.2005 
godina. 

 
7.        ISPLATA NA OBVRSKI 
 

Sredstvata za isplata na obvrskite po nominalna vrednost i kamata  na 
obvrznicite za denacionalizacija se obezbeduvaat: 

 
- del od sredstvata {to se ostvaruvaat od transformacija na 

pretprijatijata so op{testven kapital; 
- od sredstvata od proda`ba na imot na Republika Makedonija koi so drug 

zakon ne se opredeleni za druga namena; 
- od sredstvata ostvareni od zakup na dr`aven imot ako so drug zakon ne se 

opredeleni za druga namena; 
- od sredstvata {to se ostvaruvaat spored odredbite od ovoj zakon 

(nadomest za vraten imot, nadomest za zgolemena vrednost na vraten imot 
i danok na nasledstvo); 

- del od sredstvata na Buxetot na Republika Makedonija i  
- drugi prihodi. 

 
8. ODANO^UVAWE  

 
Prihodite vrz osnov na obvrznicite za denacionalizacija ne se odano~uvaat. 

 
9.          PREDVREMEN OTKUP 
 

9.1. Republika Makedonija, mo`e vo sekoe vreme da izvr{i otkup na 
obvrznicite za denacionalizacija pred rokot na nivnoto pristignuvawe. 

 
9.2. Uslovite, na~inot i postapkata za otkup gi utvrduva Vladata na Republika    

Makedonija. 
 
 
10.      ZAPI[UVAWE   
 

10.1. Obvrznicite se zapi{ani i se vodat vo Centralniot depozitar za hartii 
od vrednost pod ISIN oznaka mkminf200d43.  
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10.2. Centralniot depozitar za hartii od vrednost na sopstvenicite na 

obvrznicite im dostavuva na doma{na adresa izvestuvawe za visinata na 
pravoto na obvrznicite vo EVRO valuta. 

 
 

 11.       TRGUVAWE NA SEKUNDARNIOT PAZAR 
 

11.1. Po usvojuvaweto na baraweto za kotacija na oficijalniot pazar, so 
obvrznicite }e se trguva na sekundarniot pazar na Makedonskata berza na 
dolgoro~ni hartii od vrednost. 

 
11.2. So obvrznicite mo`at da trguvaat doma{ni i stranski fizi~ki i pravni 

lica. 
 
11.3. Trguvaweto na obvrznicite {to kotiraat na Makedonskata berza za 

dolgoro~ni hartii od vrednost se vr{i vrz osnova na pazarna cena. 
Pla}aweto po izvr{enoto kupuvawe na obvrznicite na sekundarniot pazar 
se vr{i po cenata po koja se trguvalo na Berzata zgolemena za steknatata 
kamata za periodot od poslednata isplata na kamatata se do denot na 
transakcijata. 

 
 

 12.      PO^ETOK NA TRGUVAWE SO OBVRZNICITE  
Trguvaweto so obvrznicite za denacionalizacija zapo~nuva na 09.03.2005 

godina. 
 

 13.      MESTO I DATUM NA IZDAVAWE 
 

Obvrznicite za denacionalizacija se izdavaat vo Skopje  na 02.03.2005 godina. 
 

 14.       PORAMNUVAWE NA TRANSAKCIITE SO OBVRZNICITE 
 
Poramnuvaweto na transakciite so obvrznicite se vr{i soglasno so Zakonot 
za hartii od vrednost. 
 

 15.       PRESMETKA I ISPLATA  NA KAMATATA 
  

15.1. Presmetka na kamatata 
 

 
- Kamatnata stapka iznesuva 2% godi{no. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Kamatata na obvrznicite se presmetuva    na ostatokot na raspolo`ivata 

glavnina za naplata. 
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- Presmetkata na kamatata se vr{i so primena na prosta kamatna stapka. 
 
15.2. Isplata  na kamatata  

  
- Prvata isplata na kamatata }e bide na 1 juni 2006 godina. Slednite 

kamati }e se ispla}aat godi{no do kone~noto isplatuvawe na 
obvrznicite do 1 juni 2015 godina po sledniot plan: 

 
1 juni 2006 godina 
1 juni 2007 godina 
1 juni 2008 godina 
1 juni 2009 godina 
1 juni 2010 godina 
1 juni 2011 godina 
1 juni 2012 godina 
1 juni 2013 godina 
1 juni 2014 godina 
1 juni 2015 godina 

 
 

- Kamatata }e se otplatuva vo  denarska protivvrednost po sredniot kurs 
na EVRO od kursnata lista na Narodna banka na Republika Makedonija 
{to va`i na denot na isplatata na obvrznicite.  

- Dokolku denot na pristignuvawe na kamatata e neraboten den isplatata 
se vr{i naredniot raboten den. 

 
 

 16.         ISPLATA  NA NOMINALNATA VREDNOST  
 

 
- Isplatata na nominalnata vrednost  se vr{i vo 10 ednakvi rati koi }e se 

otplatuvaat  po slednata dinamika: 
 

Datum na dostasuvawe na 
ratata 

Rata na glavninata 

  
1 juni 2006 godina 1/10 
1 juni 2007 godina 1/9 
1 juni 2008 godina 1/8 
1 juni 2009 godina 1/7 
1 juni 2010 godina 1/6 
1 juni 2011 godina 1/5 
1 juni 2012 godina 1/4 
1 juni 2013 godina 1/3 
1 juni 2014 godina 1/2 
1 juni 2015 godina 1/1 
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- Glavninata na obvrznicite }e se otplatuva vo  denarska protivvrednost 

po sredniot kurs na EVRO od kursnata lista na Narodna banka na 
Republika Makedonija {to va`i na denot na isplatata na obvrznicite.  

- Dokolku denot na pristignuvawe na glavninata e neraboten den 
isplatata se vr{i naredniot raboten den. 

 
 

 17.         NAMENI ZA KORISTEWE NA OBVRZNICITE 
 
Obvrznicite mo`e da se koristat za: 
 
- akcii i udeli na pretprijatijata koi gi poseduva Agencijata za privatizacija; 
-akcii i udeli na pretprijatijata koi se rezervirani za porane{nite    
sopstvenici  soglasno Zakonot za transformacija na pretprijatijata so 
op{testven kapital; 
-pla}awe na pobaruvawa preneseni so zakon na Agencijata na Republika 
Makedonija za upravuvawe so sredstva (Funkciite na Agencijata za upravuvawe 
so sredstva od mesec april preminaa vo ramki na Ministerstvoto za finansii)  
-kupuvawe na dr`aven imot koj e ponuden za proda`ba i za ~ij otkup e 
predvidena mo`nost za pla}awe  so obvrznici; 
-kupuvawe na akcii i udeli na dr`aven kapital vo procesot na negova 
privatizacija; 
-pla}awe na nadomest za koncesija na dr`aven imot; 
-kupuvawe ili pla}awe na zakup na dr`aven imot; 
-pla}awe na obvrski koi proizleguvaat od ovoj zakon i  
-drug ekvivalent na sopstvenost opredelen so zakon. 
 
 

 18.        ZASTARUVAWE NA POBARUVAWATA 
 

Pobaruvawata vrz osnov na obvrznicite ne zastaruvaat. 
 

 19.       DISTRIBUCIJA NA PROSPEKTOT 
 
19.1.Prospektot se stava na raspolagawe na site brokerski ku}i ~lenki na        

Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost. 
 
19.2.Po odobruvaweto, Prospektot }e bide objaven barem vo edno od dnevnite 

glasila vo Republika Makedonija i na web stranata na Ministerstvoto za 
fiansii www.finance.gov.mk. 

 
 
 
 



PROSPEKT 
ZA IZDAVAWE I TRGUVAWE  

 
 
 
    
 

                         
Republika   Makedonija 

Ministerstvo za finansii 
 
 
 
 
 

 

PETTA EMISIJA NA 
 

OBVRZNICI ZA  DENACIONALIZACIJA 
 

EVRA 34.000.000,00     

 
 Vkupniot iznos vo koj se izdavaat obvrznicite za denacionalizacija od Pettata 
emisija e 34.000.000,00 EVRA. So Pettata emisija  na obvrznicite za 
denacionalizacija opfateni se site pravosilni re{enija za denacionalizacija do 
31.12.2005 godina vo koi kako nadomest se davaat obvrznici.  
 
 Obvrznicite za denacionalizacija se hartii od vrednost koi glasat na ime, vo 
EVRO valuta i se neograni~eno prenoslivi. 
 

 Obvrznicite za denacionalizacija se izdadeni na 13.03.2006 godina i nosat 
ISIN oznaka MKMINF200D50. Od 16.03.2006 godina obvrznicite se kotiraat na 
Makedonskata berza AD Skopje. 
 
 
 
 
 
 
 

Skopje, mart 2006 godina 
 

 



1.          IZDAVA^ 
Republika Makedonija, Ministerstvo za finansii, ul.Dame Gruev br.14, Skopje 
 

2.         VID  NA HARTIJATA OD VREDNOST 
 
2.1. Obvrznici za denacionalizacija - Petta emisija 
 
2.2. Obvrznicite za denacionalizacija - Petta emisija se izdadeni kako 
dematerijalizirana hartija od vrednost. 
 

3.         OSNOV ZA IZDAVAWE 
 

Zakonot za izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za 
denacionalizacija (Slu`ben vesnik na RM br.37/02) i Odlukata za Petta 
emisija na obvrznici za denacionalizacija ("Slu`ben vesnik na RM" br.27 od 
08.03.2006 godina). 
 
Soglasno Zakonot za izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za 
denacionalizacija, Republika Makedonija vo period od {est godini }e vr{i 
edna{ godi{no po edna emisija na obvrznici za denacionalizacija, a Vladata 
na Republika Makedonija so odluka godi{no }e go utvrduva iznosot na 
obvrznicite za denacionalizacija koi se izdavaat. 

 
So Odluka se vr{i Pettata emisija na obvrznici za denacionalizacija vo iznos 
od 34.000.000,00 EVRA. So Pettata emisija na obvrznicite za denacionalizacija 
opfateni se site pravosilni re{enija za denacionalizacija do 31.12.2005 
godina vo koj kako nadomest se davaat obvrznici. 

 
 
 4.         VKUPNA NOMINALNA VREDNOST NA EMISIJATA 
 

EVRA 34.000.000,00- Petta emisija 
 

 5.        NOMINALNA VREDNOST 
 

5.1. Nominalnata vrednost na obvrznicate za denacionalizacija e iznosot 
koj baratelot po osnov na denacionalizacija go dobiva kako obe{tetuvawe. 
 
5.2. Obvrznicite za denacionalizacija glasat na ime i vo EVRO valuta i se 
neograni~eno prenoslivi. 
 
5.3. Nominalnata vrednost na edna obvrznica za denacionalizacija e 1 EVRO. 

 
 
6. PRAVA OD OBVRZNICITE  
 

6.1. Na obvrznicite se presmetuva kamata vo visina od 2% godi{no. 



 
6.2. Nominalnata vrednost i kamatata se otplatuvaat vo period od 10 godini. 

 
6.3. Kamatata i nominalnata vrednost na obvrznicite za denacionalizacija 

pristignuvaat za isplata na 1 juni,  a  isplatata zapo~nuva od 1 juni 2007 

godina. 
 
6.4. Presmetkata na kamatata na obvrznicite zapo~nuva od denot na upisot vo 

Centralniot depozitar so hartii od vrednost odnosno od 13.03.2006 
godina. 

 
7.        ISPLATA NA OBVRSKI 
 

Sredstvata za isplata na obvrskite po nominalna vrednost i kamata  na 
obvrznicite za denacionalizacija se obezbeduvaat: 

 
- del od sredstvata {to se ostvaruvaat od transformacija na 

pretprijatijata so op{testven kapital; 
- od sredstvata od proda`ba na imot na Republika Makedonija koi so drug 

zakon ne se opredeleni za druga namena; 
- od sredstvata ostvareni od zakup na dr`aven imot ako so drug zakon ne se 

opredeleni za druga namena; 
- od sredstvata {to se ostvaruvaat spored odredbite od Zakonot za 

izdavawe na obvrznici na Republika Makedonija za denacionalizacija 
(nadomest za vraten imot, nadomest za zgolemena vrednost na vraten imot 
i danok na nasledstvo); 

- del od sredstvata na Buxetot na Republika Makedonija i  
- drugi prihodi. 

 
8. ODANO^UVAWE  

 
Prihodite vrz osnov na obvrznicite za denacionalizacija ne se odano~uvaat. 

 
9.          PREDVREMEN OTKUP 
 

9.1.  Republika Makedonija, mo`e vo sekoe vreme da izvr{i otkup na 
obvrznicite za denacionalizacija pred rokot na nivnoto pristignuvawe. 

 
9.2.   Za izvr{uvaweto na predvremeniot otkup odlu£uva ministerot za 

finansii. 
 

 
10.      ZAPI[UVAWE   
 

10.1.  Obvrznicite se zapi{ani i se vodat vo Centralniot depozitar za hartii 
od vrednost pod ISIN oznaka MKMINF200D50.  



 
10.2. Centralniot depozitar za hartii od vrednost na sopstvenicite na 

obvrznicite im dostavuva na doma{na adresa izvestuvawe za visinata na 
pravoto na obvrznicite vo EVRO valuta. 

 
 

 11.       TRGUVAWE NA SEKUNDARNIOT PAZAR 
 

11.1. Po usvojuvaweto na baraweto za kotacija na oficijalniot pazar, so 
obvrznicite }e se trguva na sekundarniot pazar na Makedonskata berza AD 
Skopje. 

 
11.2. So obvrznicite mo`at da trguvaat doma{ni i stranski fizi~ki i pravni 

lica. 
 
11.3. Trguvaweto na obvrznicite {to kotiraat na Makedonskata berza AD 

Skopje se vr{i vrz osnova na pazarna cena. Pla}aweto po izvr{enoto 
kupuvawe na obvrznicite na sekundarniot pazar se vr{i po cenata po koja 
se trguvalo na Berzata zgolemena za steknatata kamata za periodot od 
poslednata isplata na kamatata se do denot na transakcijata. 

 
 

 12.      PO^ETOK NA TRGUVAWE SO OBVRZNICITE  
 
Trguvaweto so obvrznicite za denacionalizacija zapo~nuva na 16.03.2006 

godina. 
 

 13.      MESTO I DATUM NA IZDAVAWE 
 

Obvrznicite za denacionalizacija se izdavaat vo Skopje  na 13.03.2006 godina. 
 

14.       PORAMNUVAWE NA TRANSAKCIITE SO OBVRZNICITE 
 
Poramnuvaweto na transakciite so obvrznicite se vr{i soglasno so Zakonot 
za hartii od vrednost. 
 

 15.       PRESMETKA I ISPLATA  NA KAMATATA 
  

 
15.1. Presmetka na kamatata 

 
 

- Kamatnata stapka iznesuva 2% godi{no. 
                                                                                                                                                                                       

- Kamatata na obvrznicite se presmetuva na ostatokot na raspolo`ivata 
glavnina za naplata. 



 
- Presmetkata na kamatata se vr{i so primena na prosta kamatna stapka. 

 
15.2. Isplata  na kamatata  
  

- Prvata isplata na kamatata }e bide na 1 juni 2007 godina. Slednite 
kamati }e se ispla}aat godi{no do kone~noto isplatuvawe na 
obvrznicite do 1 juni 2016 godina po sledniot plan: 

 
1 juni 2007 godina 
1 juni 2008 godina 
1 juni 2009 godina 
1 juni 2010 godina 
1 juni 2011 godina 
1 juni 2012 godina 
1 juni 2013 godina 
1 juni 2014 godina 
1 juni 2015 godina 
1 juni 2016 godina 

 
- Kamatata }e se otplatuva vo  denarska protivvrednost po sredniot kurs 

na EVRO od kursnata lista na Narodna banka na Republika Makedonija 
{to va`i na denot na isplatata na obvrznicite.  

- Dokolku denot na pristignuvawe na kamatata e neraboten den isplatata 
se vr{i naredniot raboten den. 

 
 

 16.         ISPLATA  NA NOMINALNATA VREDNOST  
 

- Isplatata na nominalnata vrednost  se vr{i vo 10 ednakvi rati koi }e se 
otplatuvaat  po slednata dinamika: 

 
Datum na dostasuvawe na 

ratata 
 
1 juni 2007 godina 
1 juni 2008 godina 
1 juni 2009 godina 
1 juni 2010 godina 
1 juni 2011 godina 
1 juni 2012 godina 
1 juni 2013 godina 
1 juni 2014 godina 
1 juni 2015 godina 
1 juni 2016 godina 

 



- Glavninata na obvrznicite }e se otplatuva vo  denarska protivvrednost 
po sredniot kurs na EVRO od kursnata lista na Narodna banka na 
Republika Makedonija {to va`i na denot na isplatata na obvrznicite.  

- Dokolku denot na pristignuvawe na glavninata e neraboten den 
isplatata se vr{i naredniot raboten den. 

 
 17.         NAMENI ZA KORISTEWE NA OBVRZNICITE 

 
Obvrznicite mo`e da se koristat za: 
 
-akcii i udeli na pretprijatijata koi gi poseduva{e Agencijata za 

Privatizacija na Republika Makedonija, a soglasno zakon se raspredeleni vo drugi 
nadle`ni indtitucii; 

-akcii i udeli na pretprijatijata koi se rezervirani za porane{nite    
sopstvenici  soglasno Zakonot za transformacija na pretprijatijata so op{testven 
kapital; 

-pla}awe na pobaruvawa preneseni so zakon na Agencijata na Republika 
Makedonija za upravuvawe so sredstva (Funkciite na Agencijata za upravuvawe so 
sredstva od mesec april 2005, preminaa vo ramki na Ministerstvoto za finansii)  

-kupuvawe na dr`aven imot koj e ponuden za proda`ba i za ~ij otkup e 
predvidena mo`nost za pla}awe  so obvrznici; 

-kupuvawe na akcii i udeli na dr`aven kapital vo procesot na negova 
privatizacija; 

-pla}awe na nadomest za koncesija na dr`aven imot; 
-kupuvawe ili pla}awe na zakup na dr`aven imot; 
-pla}awe na obvrski koi proizleguvaat od Zakonot za izdavawe na obvrznici na 

Republika Makedonija za denacionalizacija i  
-drug ekvivalent na sopstvenost opredelen so zakon. 
 

 18.        ZASTARUVAWE NA POBARUVAWATA 
 

Pobaruvawata vrz osnov na obvrznicite ne zastaruvaat. 
 

 19.       DISTRIBUCIJA NA PROSPEKTOT 
 
19.1. Prospektot se stava na raspolagawe na site brokerski ku}i ~lenki na        

Makedonskata berza AD Skopje. 
 
19.2. Po odobruvaweto, Prospektot }e bide objaven barem vo edno od dnevnite 

glasila vo Republika Makedonija i na web stranata na Ministerstvoto za 
finansii www.finance.gov.mk. 

 
 
                             MINISTER 
         M-r Nikola Popovski   



ПРОСПЕКТ
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ 

   

                        
Република   Македонија

Министерство за финансии

ШЕСТА ЕМИСИЈА НА

ОБВРЗНИЦИ ЗА  ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

ЕВРА 18.000.000,00    

Вкупниот  износ  во  кој  се  издаваат  обврзниците  за  денационализација  од 
Шестата  емисија  е  18.000.000,00  ЕВРА.  Со  Шестата  емисија   на  обврзниците  за 
денационализација опфатени се сите правосилни решенија за денационализација до 
31.12.2006 година во кои како надомест се даваат обврзници. 

Обврзниците за денационализација се хартии од вредност кои гласат на име, 
во ЕВРО валута и се неограничено преносливи.

 Обврзниците за денационализација се издадени на 01.03.2007 година и носат 
ISIN ознака MKMINF200D68. 

Скопје, март 2007 година



1.          ИЗДАВАЧ
Република  Македонија,  Министерство  за  финансии,  ул.Даме  Груев  бр.14, 

Скопје

2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ

2.1. Обврзница за денационализација-Шеста емисија

2.2. Обврзницата  за  денационализација-Шеста  емисија  е  издадена  како 
дематеријализирана хартија од вредност.

3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ

Законот  за  издавање  на  обврзници  на  Република  Македонија  за 
денационализација  (Службен  весник  на  РМ бр.37/02)  и  Одлуката  за  Шеста 
емисија на обврзници за денационализација (“Службен весник на РМ” бр.22 од 
23.02.2007 година).

Согласно  Законот за  издавање на обврзници  на Република  Македонија  за 
денационализација,  Република  Македонија,  почнувајќи  од  2002  година,  во 
наредните  шест години врши еднаш годишно по една емисија на обврзници за 
денационализација, а Владата на Република Македонија со одлука годишно го 
утврдува износот на обврзниците за денационализација кои се издаваат.

Со Одлуката се врши Шеста емисија на обврзници за денационализација во 
износ  од  18.000.000,00  ЕВРА.  Со  Шестата  емисија  на  обврзниците  за 
денационализација  опфатени  се  сите  правосилни  решенија  за 
денационализација  до  31.12.2006  година  во  кој  како  надомест  се  даваат 
обврзници.

4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА

ЕВРА 18.000.000,00- Шеста емисија

5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

5.1. Номиналната вредност на обврзницата за денационализација е износот 
кој барателот по основ на денационализација го добива како обештетување.

5.2. Обврзниците за денационализација гласат на име и во ЕВРО валута и 
се неограничено преносливи.

5.3. Номиналната  вредност  на  една  обврзница  за  денационализација  е  1 
ЕВРО



6. ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ 

6.1. На обврзниците се пресметува камата во висина од 2% годишно.

6.2. Номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 
години.

6.3. Каматата  и  номиналната  вредност  на  обврзниците  за 
денационализација пристигнуваат за исплата на 1 јуни,   а  исплатата 
започнува од 1 јуни 2008 година.

6.4. Пресметката на каматата на обврзниците започнува од денот на уписот 
во  Централниот  депозитар  со  хартии  од  вредност,  односно  од 
01.03.2007 година.

7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ

Средствата за исплата на обврските по номинална вредност и камата  на 
обврзниците за денационализација се обезбедуваат:

-дел  од  средствата  што  се  остваруваат  од  трансформација  на 
претпријатијата со општествен капитал;
-од средствата од продажба на имот на Република Македонија кои со друг 
закон не се определени за друга намена;
-од средствата остварени од закуп на државен имот ако со друг закон не се 
определени за друга намена;
-од  средствата  што  се  остваруваат  според  одредбите  од  Законот  за 
издавање на обврзници на Република  Македонија  за  денационализација 
(надомест за вратен имот, надомест за зголемена вредност на вратен имот 
и данок на наследство);
-дел од средствата на Буџетот на Република Македонија; и 
-други приходи.

8. ОДАНОЧУВАЊЕ 

Приходите врз основ на обврзниците за денационализација не се оданочуваат. 

9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП

9.1. Република  Македонија,  може  во  секое  време  да  изврши  откуп  на 
обврзниците за денационализација пред рокот на нивното пристигнување.

9.2. За  извршувањето  на  предвремениот  откуп  од  став  1  од  овој  член 
одлучува Министерот за финансии.



10.      ЗАПИШУВАЊЕ  

10.1. Обврзниците  се  запишани  и  се  водат  во  Централниот  депозитар  за 
хартии од вредност под ISIN ознака MKMINF200D68. 

10.2.  Централниот  депозитар  за  хартии  од  вредност  на  сопствениците  на 
обврзниците им доставува на домашна адреса известување за висината 
на правото на обврзниците во ЕВРО валута.

11.       ТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАР

11.1.  По  усвојувањето  на  барањето  за  котација  на официјалниот  пазар,  со 
обврзниците ќе се тргува на секундарниот пазар на Македонската берза 
АД Скопје.

11.2. Со обврзниците можат да тргуваат домашни и странски физички и правни 
лица.

11.3.  Тргувањето  на  обврзниците  што  котираат  на  Македонската  берза  АД 
Скопје се врши врз основа на пазарна цена.  Плаќањето по извршеното 
купување на обврзниците на секундарниот  пазар се врши по цената по 
која се тргувало на Берзата зголемена за стекнатата камата за периодот 
од последната исплата на каматата се до денот на трансакцијата.

12.      ПОЧЕТОК НА ТРГУВАЊЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ 

Тргувањето  на  Македонската  Берза  АД  Скопје  со  обврзниците  за 
денационализација  започнува  од  денот  на  котација  на  официјалниот  пазар  на 
Македонската Берза АД Скопје.

13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ

Обврзниците  за  денационализација  се  издаваат  во  Скопје   на  01.03.2007 
година.

14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ

Порамнувањето на трансакциите со обврзниците се врши согласно со Законот 
за хартии од вредност.

15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТАТА
 

15.1. Пресметка на каматата

-Каматната стапка изнесува 2% годишно.
  
-Каматата на обврзниците се пресметува на остатокот на расположивата 
главнина за наплата.



-Пресметката на каматата се врши со примена на проста каматна стапка.

15.2. Исплата  на каматата 

-Првата  исплата  на  каматата  ќе  биде  на  1  јуни  2008  година.  Следните 
камати ќе се исплаќаат годишно до конечното исплатување на обврзниците 
до 1 јуни 2017 година по следниот план:

1 јуни 2008 година
1 јуни 2009 година
1 јуни 2010 година
1 јуни 2011 година
1 јуни 2012 година
1 јуни 2013 година
1 јуни 2014 година
1 јуни 2015 година
1 јуни 2016 година
1 јуни 2017 година

-Каматата ќе се отплатува во  денарска противвредност по средниот курс 
на ЕВРО од курсната листа на Народна банка на Република Македонија 
што важи на денот на исплатата на обврзниците. 
-Доколку денот на пристигнување на каматата е неработен ден исплатата 
се врши наредниот работен ден.

16.         ИСПЛАТА  НА НОМИНАЛНАТА ВРЕДНОСТ 

-Исплатата на номиналната вредност  се врши во 10 еднакви рати кои ќе се 
отплатуваат  по следната динамика:

Датум на достасување на 
ратата

1 јуни 2008 година
1 јуни 2009 година
1 јуни 2010 година
1 јуни 2011 година
1 јуни 2012 година
1 јуни 2013 година
1 јуни 2014 година
1 јуни 2015 година
1 јуни 2016 година
1 јуни 2017 година



-Главнината на обврзниците ќе се отплатува во  денарска противвредност 
по  средниот  курс  на  ЕВРО  од  курсната  листа  на  Народна  банка  на 
Република Македонија што важи на денот на исплатата на обврзниците. 
-Доколку денот на пристигнување на главнината е неработен ден исплатата 
се врши наредниот работен ден.

17.         НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ

Обврзниците може да се користат за:

-акции  и  удели  на  претпријатијата  кои  ги  поседува  Фондот  за  пензиско  и 
инвалидско осигурување на Република Македонија;

-акции  и  удели  на  претпријатијата  кои  се  резервирани  за  поранешните 
сопственици  согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал;

-плаќање  на  побарувања  пренесени  со  закон  на  Агенцијата  на  Република 
Македонија за управување со средства (Функциите на Агенцијата за управување со 
средства од месец април 2005, преминаа во рамки на Министерството за финансии) 

-купување  на  државен  имот  кој  е  понуден  за  продажба  и  за  чиј  откуп  е 
предвидена можност за плаќање  со обврзници;

-купување  на  акции  и  удели  на  државен  капитал  во  процесот  на  негова 
приватизација;

-плаќање на надомест за концесија на државен имот;
-купување или плаќање на закуп на државен имот;
-плаќање на обврски кои произлегуваат од Законот за издавање на обврзници 

на Република Македонија за денационализација и 
-друг еквивалент на сопственост определен со закон.

18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

Побарувањата врз основ на обврзниците не застаруваат.

19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ

19.1. Проспектот се става на располагање на сите брокерски куќи членки на 
Македонската берза АД Скопје.

19.2. По  одобрувањето,  Проспектот  ќе  биде  објавен  барем  во  едно  од 
дневните  гласила  во  Република  Македонија  и  на  web страната  на 
Министерството за финансии www.finance.gov.mk

                                                                                                               МИНИСТЕР
                                                                                                            д-р Трајко Славески



                                              PROSPEKT 
                                            ZA IZDAVAWE I TRGUVAWE 

                                                                 

                Republika Makedonija
                          Ministerstvo za finansii                

OBVRZNICI ZA NADOMESTUVAWE NA SELEKTIVNI KREDITI NA N.B.R.M. 

Denari  

                                                                 1,039,318,481.00 

Vkupniot  iznos  na  koj  se  evidentiraat obvrznicite za  nadomestuvawe na  selektivni 
krediti na Narodna banka na Republika Makedonija so sostojba zaklu~no so 30.04.2006 godina 
iznesuva 1,039,318,481.00 denari.  

Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija  e  izdadena  16.03.1995  godina  od  strana  na  Republika  Makedonija  so  Zakon  za 
sanacija i rekonstruirawe na del od bankite na Republika Makedonija  (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija” broj 14/95).

Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija se evidentiraat vo Centralniot depozitar na hartii od vrednost. Obvrznicite za 
nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika Makedonija  se izdadeni 
vo denari i  se so neograni~ena prenoslivost.

Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija  se  evidentirani vo Centralniot depozitar  na hartii od vrednost na  01.06.2006 
godina i nosat ISIN oznaka MKMINF200K10.

                                                       Skopje, juni 2006 godina



1.IZDAVA^ 

Republika Makedonija, Ministerstvo za finansii, ulica Dame Gruev broj 14, Skopje 

2.VID NA HARTIJATA OD VREDNOST 

2.1 Obvrznici za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija  vo vkupen iznos 1,039,318,481.00 denari.
            2.2 Obvrznici za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija se vodat kako elektronski zapis vo Centralniot depozitar na hartii od vrednost.

3.OSNOV ZA IZDAVAWE 

Zakon  za  sanacija  i  rekonstruirawe  na  del  od  bankite  vo  Republika  Makedonija 
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 14/95), kade spored istiot Zakon otplatata na glavninata }e se 
izvr{i na 01 april 2020 godina na iznos od 1,039,318,481.00 denari. Na nominalniot iznos na 
glavnicata ne se presmetuva kamata.  Spored ~lenot 29 od Zakon za sanacija i rekonstruirawe 
na del od bankite vo Republika Makedonija sodr`inata, formata, tekstot i pravo na prenos, 
sudskata za{tita na naplata na glavninata i kamatata i mo`nosta za zamena so drugi hartii od 
vrednost gi propi{uva i utvrduva Agencijata za sanacija na banki (kako praven naslednik na 
Agencijata  se  javuva  Ministerstvoto  za  finansii).   Kako  rezultat  na  gorenavedenoto 
Ministerstvoto za finansii soglasno Zakonot za hartii od vrednost vr{i dematerijalizacija 
na obvrznicite za nadomestuvawe na selektivnite krediti na Narodna Banka na Republika 
Makedonija. 

4.VID,  SOPSTVENOST  I  KARAKTERISTIKI  NA  OBVRZNICITE  ZA 
NADOMESTUVAWE NA SELEKTIVNI KREDITI NA N.B.R.M.

Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija  se  izdadeni  za  nadomestuvawe  na  selektivnite  krediti  na  Narodna  banka  na 
Republika Makedonija {to se prebivaat so iznosot na del od nenaplativite pobaruvawa kaj 
Bankata. 

Narodna Banka na Republika Makedonija vo momentot na dematerijalizacija e edinstven 
sopstvenik na obvrznicite.

 Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija, se evidentiraat vo Centralniot depozitar na hartii od vrednost po~nuvaj}i od 
01.06.2006 godina. 



5. NOMINALNA VREDNOST 

Nominalniot iznos na obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna 
banka na Republika Makedonija iznesuva 1,039,318,481.00 denari. Nominalnata vrednost na edna 
obvrznica e 1 denar a izdadeni se vkupno 1,039,318,481.00 obvrznici.

6. PRAVA  OD  OBVRZNICITE  -  PRESMETKA  I  ISPLATA  NA  GLAVNICA  I 
KAMATA 

                                                                                                            
       6.1.  Nominalniot iznos na obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na 

Narodna banka na Republika Makedonija se isplatuva odedna{ i toa na  01 april 2020 godina 
(dokolku 01  april e  neraboten den  toga{ isplatata se  vr{i vo naredniot raboten den)  vo 
vkupen iznos od 1,039,318,481.00 denari.

6.2.  Na  nominalniot  iznos  na  obvrznicite  za  nadomestuvawe  na  selektivni 
krediti na Narodna banka na Republika Makedonija ne se presmetuva kamata.

7. ISPLATA NA OBVRSKI 

Sredstvata za isplata na obvrskite po nominalna vrednost za glavnica za obvrznicite 
za  nadomestuvawe  na  selektivni  krediti  na  Narodna  banka  na  Republika  Makedonija  se 
obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija. 

8. ZAPI[UVAWE 

Obvrznicite za nadomestuvawe na selektivni krediti na Narodna banka na Republika 
Makedonija se  evidentirani  na  01.06.2006 godina  vo  Centralniot  depozitar  na  hartii  od 
vrednost  vo registarot pod ISIN oznaka MKMINF200K10. 

9. TRGUVAWE NA SEKUNDARNIOT PAZAR 

Makedonskata berza AD- Skopje

9.1. Po usvojuvaweto na baraweto za kotacija na oficijalniot pazar, so obvrznicite za 
nadomestuvawe  na  selektivnite  krediti  na  Narodna  banka  na  Republika  Makedonija  }e  se 
trguva na sekundarniot pazar na Makedonskata berza AD- Skopje.

9.2.   So  obvrznicite za  nadomestuvawe na selektivnite krediti na Narodna banka na 
Republika Makedonija   mo`at da trguvaat doma{ni i stranski fizi~ki i pravni lica. 

9.3. Trguvaweto so obvrznicite za  nadomestuvawe na selektivnite krediti na Narodna 
banka na Republika Makedonija {to kotiraat na Makedonskata berza AD-Skopje se vr{i vrz 
osnova na pazarna cena. Pla}aweto po izvr{enoto kupuvawe na obvrznicite za nadomestuvawe 
na selektivnite krediti na Narodna banka na Republika Makedonija  na sekundarniot pazar se 
vr{i po cenata po koja se trguvalo na Berzata.
  

 Pazar preku {alter

9.4.  Zapo~nuvaj}i  od  01  juli  2006  godina  soglasno  “Pravilata  za  na~in  i  postapka  za 



trguvawe  i  poravnuvawe  na  transakciite  so  hartii  od  vrednost  na  pazari  preku  {alter” 
Obvrznicite  za  nadomestuvawe  na  selektivni  krediti  na  Narodna  Banka  na  Republika 
Makedonija }e mo`e da se trguvaat i na Pazarot preku {alter.

10. ZASTARUVAWE NA POBARUVAWATA
 
Pobaruvawata  vrz  osnov  na  obvrznicite  za  nadomestuvawe  na  selektivni  krediti  na 

Narodna  banka  na  Republika  Makedonija  ,  zastaruvaat  vo  rok  od  edna  godina  od  denot  na 
pristignuvawe na naplatata. 

11. DISTRIBUCIJA NA PROSPEKTOT 

     Po odobruvaweto, Prospektot }e bide objaven na  web stranata na Ministerstvoto za 
finansii www.finance.gov.mk. 

                                                                                                                       MINISTER,
 

                   M-r Nikola Popovski
Izgotvil: Miodrag Bogdanovi}
Kontroliral: Renata Davitkova
Soglasen: Maja Parnarxieva

  



 P  R  O  S  P  E  K  T

 
REPUBLIKA MAKEDONIJA

O B V R Z N I C I
  za prezemeni pobaruvawa na Stopanska banka AD Skopje

EVRA 120.153.600

Soglasno ~len 94 od Zakonot za hartii od vrednost (Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija br. 63/00) i del XII stav 12.05. to~ka (2) od Pravilnikot za kotacija na 
hartii od vrednost podneseno e barawe za kotacija na obvrznicite na Prviot pazar na 
Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od vrednost

Nomonalen iznos na obvrznici so sostojba na 31 maj 2002 godina EVRA 109.425.600

30 maj 2002 godina



1.IZDAVA^

Republika Makedonija

2.OSNOV ZA IZDAVAWE

Zakon  za  garantirawe  na  investicijata  na  strate{ki  investitori  i  za  
prezemawe na oddelni pobaruvawa od krajni korisnici od strana na Republika 
Makedonija, vo Stopanska banka AD Skopje.

3.VKUPEN IZNOS I NAZIV

3.1

3.2

3.2.

Po~eten nominalen iznos EVRA 120.153.600

Nomonalen iznos so sostojba na 31 maj 2002 godina EVRA 109.425.600

Obvrznici  na  Republika  Makedonija  za  otkupeni  pobaruvawa  na  Stopanska  
banka AD Skopje (skrateno: RMSB)

4.VID I DENOMINACIJA

4.1.

4.2.

Anuitetska obvrznici na ime vo nematerijalizirana forma.

Obvrznicite se so nominalna vrednost od 100 EVRA.

5.PRAVA OD OBVRZNICITE

5.1.

5.2.

5.3.

Na obvrznicite se presmetuva kamata vo visina na trimese~en EURIBOR 
plus 1 procenten poen.

Nominalnata vrednost (glavninata) i kamatata se otplatuvaat vo period 
od 14 godini, vo 56 trimese~ni rati.

Ratite  za  otplata  na  nominalnata  vrednost  (glavninata)  i  kamatata  
pristignuvaat na 31 mart, 30 juni, 30 septemvri i 31 dekemvri, zapo~nuvaj}i  
od 31 mart 2001 godina, a zaklu~no so 31 dekemvri 2014 godina

6.ISPLATA NA OBVRSKI

Sredstvata za isplata na obvrskite po nominalnata vrednost (glavnina) i 
kamata na obvrznicite se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija.

  
7.ODANO^UVAWE

Prihodite od obvrznicite se odano~uvaat soglasno va`e~kite propisi.



8.PREDVREMEN OTKUP

8.1.

8.2.

8.3.

Republika  Makedonija  mo`e,  vo  sekoe  vreme,  da  gi  otkupi  site  ili  del  od 
obvrznici pred rokot na nivnoto pristignuvawe.  

Predvremeniot  otkup  mo`e  da  se  izvr{i  na  berza,  po  pazarna  cena  na  
obvrznicite ili so javen povik do sopstvenicite na obvrznicite.
 
Uslovite, na~inot i postapkata za  otkup na obvrznicite so javen povik gi 
utvrduva Vladata na Republika Makedonija.

9.ZAPI[UVAWE  

Obvrznicite  se  zapi{ani  i  se  vodat  vo  Centralniot  depozitar  za 
dolgoro~ni hartii od vrednost pod ISIN 4064585OBV01.

10.TRGUVAWE NA SEKUNDARNIOT PAZAR

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Po usvojuvaweto na baraweto za kotacija na prviot pazar, so obvrznicite }e se  
trguva na sekundarniot pazar na Makedonskata berza na dolgoro~ni hartii od  
vrednost.

Trguvaweto  so  obvrznicite  na  sekundarniot  pazar  zapo~nuva  na-------.  2002 
godina.

So  obvrznicite  mo`at  da  trguvaat  doma{ni  i  stranski  fizi~ki  i  pravni  
lica.

Trguvaweto  so  obvrznicite  se  vr{i  po  pazarna  cena  vo  koja  ne  e  vklu~ena 
steknatata  kamata.  Pla}aweto  se  vr{i  po  izvr{enoto kupuvawe  na 
obvrznicite  na  sekundarniot  pazar,   po  cena  po  koja  se  trguvalo  na  
Makedonskata  berza  za  dolgoro~ni  hartii  od  vrednost  zgolemena  za  
steknatata kamata za  periodot od posledniot datum na pristignuvawe na  
kamatata do denot na trguvaweto.

11.PORAMNUVAWE NA TRANSAKCIITE

Poramnuvaweto na transakciite se vr{i soglasno so  Zakonot za hartii od  
vrednost.

12.PRESMETKA I ISPLATA NA KAMATA

12.1. Presmetka na kamatata

•Kamata na obvrznicite se presmetuva po stapka od trimese~en EURIBOR  
koja se utvrduva na evropskiot pazar na pari sekoj raboten den vo 11 ~asot po  
centralno-evropsko vreme, zgolemena za eden procenten poen. 

•Za potrebite na ovoj Prospekt se koristi kamatnata stapka utvrdena dva  
rabotni  dena  pred  po~etokot  na  prviot  raboten  den  vo  evro  zonata  od  
kvartalot  za  koj  se  odnesuva  presmetkata,  a  se  objavuva  na  Rojters  na  
stranicata (EURIBOR365).



12.2.

•Kamatata  se  presmetuva  na  iznosot  na  nedospeanata  nominalna  vrednost  
(glavnina).

•Presmetkata na kamatata se vr{i so primena na prosta interesna smetka,  
vrz osnova na brojot na izminatite denovi podeleni so 365 (odnosno so 366 za  
prestapna  godina)  spored  slednava  formula:  nedospeana  glavnina   
(EURIBOR+1pp)  100  broj na izminati denovi / 365(366).

Isplata  na kamatata 

•Ratite za otplata na nominalnata vrednost (glavninata) na obvrznicite  
pristignuvaat na 31 mart, 30 juni, 30 septemvri i 31 dekemvri, zaklu~no so 31 
dekemvri 2014 godina.

•Kamatata se otplatuva vo  denarska protivvrednost po sredniot kurs na  
EVRO  od  kursnata  lista  na  Narodna  banka  na  Republika  Makedonija  {to 
va`i na denot na pristignuvawe na kamatata.

Dokolku denot na pristignuvawe na kamatata e neraboten den isplatata se  
vr{i  naredniot  raboten  den,  so  vklu~uvawe  na  denovite  vo  presmetka 
zaklu~no do denot na isplatata.

13.ISPLATA NA NOMINALNA VREDNOST (GLAVNINATA)  

13.1.

13.2.

13.3.

 Nominalnata vrednost (glavninata) na obvrznicite se isplatuva kvartalno,  
vo 56 ednakvi rati.

 Nominalnata  vrednost  (glavninata)  na  sekoja  rata  iznesuva  denarska  
protivvrednost na 2.145.600 EVRA presmetano po sredniot kurs na EVRO od  
kursnata  lista  na  Narodna  banka  na  Republika  Makedonija  {to  va`i  na  
denot  na  pristignuvawe  na  nominalnata  vrednost  (glavninata)  na  
obvrznicite.  

Ratite za otplata na nominalnata vrednost (glavninata) na obvrznicite 
pristignuvaat na 31 mart, 30 juni, 30 septemvri i 31 dekemvri, zaklu~no so 31  
dekemvri 2014 godina. 

14.GARANCIJA

Za isplata na obvrskite po obvrznicite garantira Republika Makedonija. 

15.ZASTARUVAWE

Pobaruvawata po osnov na obvrznicite zastaruvaat vo rok od 5 godini od  
denot na pristignuvaweto.

16.DISTRIBUCIJA NA PROSPEKTOT

16.1.

16.2.

Prospektot se stava na raspolagawe na site banki vo Republika Makedonija  i  
na brokerskite ku}i ~lenki na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od 
vrednost. 

Po  odobruvaweto,  Prospektot  }e  bide  objaven  barem  vo  edno  od  dnevnite 
glasila vo Republika Makedonija.



ПРОСПЕКТ
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ 

   

                        
Република   Македонија

Министерство за финансии

 

СЕДМА ЕМИСИЈА НА

ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

ЕВРА 30.000.000,00    

Вкупниот  износ  во  кој  се  издаваат  обврзниците  за  денационализација  од 
Седмата емисија  е  30.000.000,00 ЕВРА.  Со Седмата емисија   на  обврзниците за 
денационализација опфатени се сите правосилни решенија за денационализација до 
31.12.2007 година во кои како надомест се даваат обврзници. 

Обврзниците за денационализација се хартии од вредност кои гласат на име, 
во ЕВРО валута и се неограничено преносливи.

 Обврзниците за денационализација се издадени на 25.08.2008 година и носат 
ISIN ознака MKMINF200D76. 

Скопје, август 2008 година



1.          ИЗДАВАЧ
Република  Македонија,  Министерство  за  финансии,  ул. Даме  Груев  бр.14, 

Скопје.

2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ

2.1. Обврзница за денационализација-Седма емисија.

2.2. Обврзницата  за  денационализација-Седма  емисија  е  издадена  како 
дематеријализирана хартија од вредност.

3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ

Законот  за  издавање  на  обврзници  на  Република  Македонија  за 
денационализација (Службен весник на РМ бр.37/02 и 89/2008) и Одлуката за 
Седма емисија на обврзници за денационализација (“Службен весник на РМ” 
бр.104 од 21.08.2008 година).

Согласно  Законот за  издавање на обврзници на Република Македонија  за 
денационализација,  Република  Македонија,  почнувајќи  од  2002  година,  во 
наредните осум години врши еднаш годишно по една емисија на обврзници за 
денационализација, а Владата на Република Македонија со одлука годишно го 
утврдува износот на обврзниците за денационализација кои се издаваат.

Со Одлуката за Седма емисија на обврзници за денационализација донесена 
од страна на Владата на Република Македонија на 12.08.2008 година, се врши 
емисија на обврзници за денационализација во износ од 30.000.000,00 ЕВРА. 
Со Седмата емисија на обврзниците за денационализација опфатени се сите 
правосилни решенија за денационализација до 31.12.2007 година во кои како 
надомест се даваат обврзници.

4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА

ЕВРА 30.000.000,00 - Седма емисија.

5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ

5.1. Номиналната вредност на обврзницата за денационализација е износот 
кој барателот по основ на денационализација го добива како обештетување.

5.2. Обврзниците за денационализација гласат на име и во ЕВРО валута и 
се неограничено преносливи.

5.3. Номиналната  вредност  на  една  обврзница  за  денационализација  е  1 
ЕВРО.



6. ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ 

6.1. На обврзниците се пресметува камата во висина од 2% годишно.

6.2. Номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 
години.

6.3. Каматата и  номиналната  вредност  на  обврзниците  за 
денационализација пристигнуваат за исплата на 1 јуни секоја година,  а 
исплатата започнува од 1 јуни 2009 година.

6.4. Пресметката на каматата на обврзниците започнува од денот на уписот 
во  Централниот  депозитар  со  хартии  од  вредност,  односно  од 
25.08.2008 година.

7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ

Средствата  за  исплата  на  обврските  по  номинална  вредност  и  камата   на 
обврзниците за денационализација се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија.

8. ОДАНОЧУВАЊЕ 

Приходите врз основ на обврзниците за денационализација не се оданочуваат. 

9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП

9.1. Република  Македонија  може  во  секое  време  да  изврши  откуп  на 
обврзниците за денационализација пред рокот на нивното пристигнување 
според  условите,  начинот  и  постапката  кои  ги  утврдува  Владата  на 
Република Македонија.

9.2. Откупените  обврзници за  денационализација  од став  1  на  овој  член, 
Република Македонија не може да ги препродава.

10.      ЗАПИШУВАЊЕ  

10.1. Обврзниците  се  запишани  и  се  водат  во  Централниот  депозитар  за 
хартии од вредност под ISIN ознака MKMINF200D76. 

10.2.  Централниот  депозитар  за  хартии  од  вредност  на  сопствениците  на 
обврзниците им доставува на домашна адреса известување за личниот 
износ на емитувани обврзници во ЕВРО валута.



11.       ТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАР

11.1.  По  усвојувањето  на  барањето  за  котација  на  официјалниот  пазар,  со 
обврзниците ќе се тргува на секундарниот пазар на Македонската берза 
АД Скопје.

11.2. Со обврзниците можат да тргуваат домашни и странски физички и правни 
лица.

11.3.  Тргувањето  на  обврзниците  што  котираат  на  Македонската  берза  АД 
Скопје се врши врз основа на пазарна цена. Плаќањето по извршеното 
купување на обврзниците на секундарниот пазар се врши по цената по 
која се тргувало на Берзата зголемена за стекнатата камата за периодот 
од последната исплата на каматата се до денот на трансакцијата.

12.      ПОЧЕТОК НА ТРГУВАЊЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ 

Тргувањето  на  Македонската  Берза  АД  Скопје  со  обврзниците  за 
денационализација  започнува  од  денот  на  котација  на  официјалниот  пазар  на 
Македонската Берза АД Скопје.

13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ

Обврзниците  за  денационализација  се  издаваат  во  Скопје  на  25.08.2008 
година.

14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ

Порамнувањето на трансакциите со обврзниците се врши согласно со Законот 
за хартии од вредност.

15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТАТА
 

15.1. Пресметка на каматата

-Каматната стапка изнесува 2% годишно.
  
-Каматата на обврзниците се пресметува на остатокот на расположивата 
главнина за наплата.

-Пресметката на каматата се врши со примена на проста каматна стапка.



             15.2. Исплата  на каматата
 

-Датум на исплата на каматата:

1 јуни 2009 година
1 јуни 2010 година
1 јуни 2011 година
1 јуни 2012 година
1 јуни 2013 година
1 јуни 2014 година
1 јуни 2015 година
1 јуни 2016 година
1 јуни 2017 година
1 јуни 2018 година

-Каматата ќе се отплатува во  денарска противвредност по средниот курс 
на ЕВРО од курсната листа на Народна банка на Република Македонија 
што важи на денот на исплатата на обврзниците. 
-Доколку денот на пристигнување на каматата е неработен ден исплатата 
се врши наредниот работен ден.

16.         ИСПЛАТА  НА НОМИНАЛНАТА ВРЕДНОСТ 

-Исплатата на номиналната вредност  се врши во 10 еднакви рати кои ќе се 
отплатуваат  по следната динамика:

Датум на достасување на ратата:

1 јуни 2009 година
1 јуни 2010 година
1 јуни 2011 година
1 јуни 2012 година
1 јуни 2013 година
1 јуни 2014 година
1 јуни 2015 година
1 јуни 2016 година
1 јуни 2017 година
1 јуни 2018 година

-Главнината на обврзниците ќе се отплатува во  денарска противвредност 
по  средниот  курс  на  ЕВРО  од  курсната  листа  на  Народна  банка  на 
Република Македонија што важи на денот на исплатата на обврзниците. 
-Доколку денот на пристигнување на главнината е неработен ден исплатата 
се врши наредниот работен ден.



17.         НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ

Обврзниците може да се користат за:

-акции  и  удели  на  претпријатијата  кои  ги  поседуваше  Агенцијата  за 
приватизација на Република Македонија,  а по престанокот на нејзиното работење 
преминаа во надлежност на други државни институции;

-акции  и  удели  на  претпријатијата  кои  се  резервирани  за  поранешните 
сопственици  согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал;

-плаќање  на  побарувања  пренесени  со  закон  на  Агенцијата  на  Република 
Македонија за управување со средства, а кои се предмет на продажба (функциите на 
Агенцијата  за  управување со  средства преминаа во  рамки на Министерството за 
финансии) 

-купување  на  државен  имот  кој  е  понуден  за  продажба  и  за  чиј  откуп  е 
предвидена можност за плаќање  со обврзници;

-купување  на  акции  и  удели  на  државен  капитал  во  процесот  на  негова 
приватизација;

-плаќање на надомест за концесија на државен имот;
-купување или плаќање на закуп на државен имот;
-плаќање на обврски кои произлегуваат од Законот за денационализација; и 
-друг еквивалент на сопственост определен со закон.

18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

Побарувањата врз основ на обврзниците не застаруваат.

19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ

19.1. Проспектот се става на располагање на сите брокерски куќи членки на 
Македонската берза АД Скопје.

19.2. По одобрувањето, извадок од Проспектот ќе биде објавен барем во едно 
од  дневните  гласила  во  Република  Македонија  и  на  web страната  на 
Министерството за финансии www.finance.gov.mk

                                                                                                         МИНИСТЕР,
                                                                                                         д-р Трајко Славески

Изготвил: Филип Гривчевски
Проверил: Дејан Николовски
Контролирал: Ана Стојкова
Одобрил: м-р Маја Парнарџиева















I1POCI1EKT
3A 113.Z:1;ABAlbE 11 TPrYBAlbE

Peny6nHKa MaKe.n;OHHja
MHHHCTepCTBO 3a q,HHaHCHH

BKynHMoT M3HOC BO KOj ce M3AaBaaT 06Bp3HM~MTe 3a AeHa~MOHaJIM3a~Mja OA

AeBeTTaTa eMMcMja e 30.000.000,00 EBPA. Co AeBeTTa eMMcMja Ha 06Bp3HM~MTe 3a

AeHa~MOHaJIM3a~Mja onclJaTeHM ce CMTe npaBOCMJIHM pellIeHMja 3a AeHa~MOHaJIM3a~Mja AO

31.12.2009 rOAMHa BO KOM KaKO HaAOMeCT ce AaBaaT 06Bp3HM~M.

06BP3HMQMTe 3a AeHaQMOHanM3aQMja ce XapTMM OA BpeAHOCT KOM rnaCaT Ha MMe, BO
EBPO BanYTa M ce HeOrpaHM'IeHO npeHOCnMBM.

06Bp3HHU;HTe 3a AeHaU;HOHaJIH3aU;Hja ce H3AaAeHH Ha 21.04.2010 rOAHHa H HocaT

IS IN O3HaKa MKMINF200D92.

CKonje, anpHJI 2010 rOAHHa



1. H3~ABAq
Peny6JIMKa MaKeAoHMja, MMHMCTepCTBO 3a <tJMHaHCMM, YJI. ~aMe rpyeB 6p.14, CKonje.

2. BI1A HA XAPTI1JATA OA BPEAHOCT

2.1. 06Bp3HHQa 3a AeHaQHOHaJIH3aQHja -~eBeTTa eMHcHja.

2.2. 06Bp3HMQaTa 3a AeHaQMOHaJIM3aQMja -~eBeTTa eMMcMja e M3AaAeHa KaKO

AeMaTepMjaJIM3MpaHa xapTMja OA BpeAHOCT.

3. OCHOB 3A 113AABAlbE

3aKOHOT 3a U3~aBalbe Ha 06Bp3HU~U Ha Peny6nuKa MaKe~oHuja 3a

~eHa~UOHanu3a~uja (CnY)K6eH BeCHUK Ha PM 6p.37/2002, 89/2008 U 161/2009) U

O~nYKaTa 3a AeBeTTa eMucuja Ha 06Bp3HU~U 3a ~eHa~uoHanu3a~uja ("CnY)K6eH

BeCHUK Ha PM" 6p.46 o~ 07.04.2010 ro~uHa).

COrJIaCHO 3aKOHOT 3a H3,lfaBa/he Ha 06BP3HHIfH Ha Peny6.llHKa MaKe,lfOHHja 3a
,lfeHaIfHOHa.llH3aIfHja, Peny6JIHKa MaKeAoHHja, nOtlHYBajKH °A 2002 rOAHHa, BO

HapeAHHTe AeceT rOAHHH BpllIH eAHallI rOAHllIHO no eAHa eMHcHja Ha 06Bp3HHIJ;H 3a

AeHaIJ;HOHaJIH3aIJ;Hja, a BJIaAaTa Ha Peny6JIHKa MaKeAoHHja co OAJIYKa rOAHllIHO ro

YTBPAYBa H3HOCOT Ha 06Bp3HHIJ;HTe 3a AeHaIJ;HOHaJIH3aIJ;Hja KOH ce H3AaBaaT.

Co OIfRYKaTa 3a lleBeTTa eMHcHja Ha 06BP3HHl(H 3a lfeHal(HOHaRH3al(Hja AOHeCeHa oA

CTpaHa Ha BnaAaTa Ha Peny6nlfKa MaKeAoHlfja Ha 30.03.2010 rOAlfHa, ce BpllIlf eMlfclfja

Ha 06Bp3Hlf~lf 3a ~eHa~lfoHanlf3a~lfja BO lf3HOC OA 30.000.000,00 EBP A. Co AeBeTTa

eMlfclfja Ha 06Bp3Hlf~lfTe 3a AeHa~lfoHanlf3a~lfja On$aTeHlf ce ClfTe npaBOClfnHlf

pellIeHlfja 3a AeHa~lfoHanlf3a~lfja AO 31.12.2009 rOAlfHa BO KOlf KaKO HaAOMeCT ce

AaBaaT 06Bp3Hlf~lf.

4. BKYllHAHOMMHAJIHABPE,[(HOCTHAEMMCMJATA

EBPA 30.000.000,00 -AeBeTTa eMwcwja.

5. HOMJ.iHARHABPEAHOCT

5.1. HOMI1HaJIHaTa BpeAHOCT Ha 06Bp3HI1~aTa 3a AeHa~110HaJII13a~l1ja e 113HOCOT KOj

6apaTeJIOT no OCHOB Ha AeHa~110HaJII13a~l1ja fO Ao6l1Ba KaKO 06ellITeTYBalbe.



5.2. 06Bp3HH4HTe 3a AeHa4HOHaJlH3a4Hja rJlaCaT Ha HMe H BO EBPO BaJlYTa H ce

HeOrpaHHlJeHO npeHOCJlHBH.

HOMHHaJIHaTa BpeAHOCT Ha eAHa 06Bp3HHQa 3a AeHaQHOHaJIH3aQHja e 1 EBPO.

6.

llP ABA O.n; OBBP3HMQMTE

6.1. Ha 068P3HI1QI1Te ce npeCMeTY8a KaMaTa 80 811CI1Ha °A 2% rOAI111IHO.

HOMMHaJIHaTa BpeAHOCT M KaMaTaTa ce OTnJIaTYBaaT BO nepMOA OA 10 rOAMHM.

KaMaTaTa H HOMHHaJIHaTa BpeAHOCT Ha 06Bp3HH~HTe 3a AeHa~HOHaJIH3a~Hja

npHCTHrHYBaaT 3a HcnJIaTa Ha 1 jYHH ceKoja rOAHHa, a HcnJIaTaTa Ha

06BP3HH~HTe 3a AeHa~HOHaJIH3a~Hja °A ~eBeTTaTa eMHcHja 3anO\lHYBa °A 1
jYHH 2011 rOAHHa.

6.4. npeCMeTKaTa Ha KaMaTaTa Ha 06Bp3HHqHTe 3anO\fHYBa oA AeHOT Ha ynHcoT BO

QeHTpaJIHHOT Aen03HTap co XapTHH OA BpeAHOCT, OAHOCHO °A 21.04.2010

rOAHHa.

7. HCnJIATA HA OBBPCKH

CpeACTBaTa 3a HCnJlaTa Ha 06BpCKHTe no HOMHHaJlHa BpeAHOCT H KaMaTa Ha

06BP3HHQHTe 3a AeHaQHOHaJlH3aQHja ce 06e36eAYBaaT OA 5yveToT Ha Peny6J1HKa

MaKeAoHHja.

8. °AAHOQYBAI-bE

npHXOAHTe BP3 OCHOB Ha 06BP3HHQHTe 3a AeHaQHOHaJIH3aQHja He ce OAaHOtIYBaaT.

q llPEABPEMEHOTKYll

9.1. Peny6JIHKa MaKe.n;OHHja MO>Ke BO CeKOe BpeMe .n;a H3BpllIH oTKyn Ha

06Bp3HH~HTe 3a .n;eHa~HOHaJIH3a~Hja npe.n; pOKOT Ha HHBHOTO npHCTHfHYBaH>e cnope.n;

YCJIOBHTe, Ha4HHOT H nOCTanKaTa KOH fH YTBp.n;YBa BJIa.n;aTa Ha Peny6JIHKa

MaKe.n;OHHja.



9.2. OTKyneHHTe 06Bp3HH~H 3a AeHa~HOHaJlH3a~Hja OA CTaB 1 Ha OBOj qneH,

Peny6nHKa MaKeAoHHja He MO)Ke Aa rH npenpOAaBa.

3AllMIlIYBAlbE10.

10.1. 06Bp3HH4HTe ce 3anHllIaHH H ce BoAaT BO l.\eHTpaJIHHOT Aen03HTap 3a XapTHH OA

BpeAHOCT noA ISIN 03HaKa MKMINF200D92.

10.2. QeHTpanHHOT Aen03HTap 3a XapTHH °A BpeAHOCT Ha COnCTBeHHQHTe Ha
06BP3HHQHTe HM AOCTaBYBa Ha AOMallIHa aApeca H3BeCTYBafbe 3a nHtJHHOT H3HOC

Ha eMHTYBaHH 06BP3HHQH BO EBPO BanYTa.

11. TPrYBAflJE HA CEKYHAAPHMOT llA3AP

11.1 no ycBojYBalbeTo Ha 6apaibeTo 3a KoTaQHja Ha ociJHQHjanHHoT na3ap, co
06BP3HHQHTe Ke ce TpryBa Ha ceKYHAapHHOT na3ap Ha MaKeAoHcKaTa 6ep3a AA

CKonje.

11.2. Co 06Bp3HH4HTe MO)l(aT Aa TprYBaaT AOMaWHH H crpaHcKH cPH3H4KH H npaBHH

JIH4a.

11.3. TprYBalbeTO Ha 06Bp3HH4HTe WTO KOTHpaaT Ha MaKe~OHCKaTa 6ep3a A~ CKonje

ce BpWH BP3 OCHOBa Ha na3apHa 4eHa. lliaKalbeTO no H3BpweHOTO KynYBalbe Ha

06Bp3HH4HTe Ha ceKYH~apHHOT na3ap ce BpWH no 4eHaTa no Koja ce TprYBaJIO Ha

Bep3aTa 3rOJIeMeHa 3a cTeKHaTaTa KaMaTa 3a nepHO~OT O~ nOCJIe~HaTa HCnJIaTa

Ha KaMaTaTa ce ~O ~eHOT Ha TpaHcaK4HjaTa.

nOQETOK HA TPrYBAfbE co OBBP3HHQHTE12.

TpryBalbeTo Ha MaKeAOHCKaTa Bep3a M CKonje co 06BP3HH[\HTe 3a

AeHa[\HOHaJIH3a[\Hja 3anOtlHYBa OA AeHOT Ha KOTa[\Hja Ha o<l>H[\HjaJIHHOT na3ap Ha

MaKeAOHCKaTa Bep3a M CKonje.

MECTO M AA TYM HA M3AABAlbE13.

06Bp3HH~HTe 3a AeHa~HOHaJIH3a~Hja ce H3Aa8aaT 80 CKonje Ha 21.04.2010 rOAHHa.



14. nOPAMHYBAlbE HA TPAHCAKQI1I1TE CO OBBP3HI1QI1TE

nOpaMHYBalbeTO Ha TpaHCaKIJ;HHTe co 06Bp3HHIJ;HTe ce BplllH COrJIaCHO co 3aKOHOT 3a

XapTHH °A BpeAHOCT.

15. nPECMETKA I1I1CnnATA HA KAMATATA

15.1. llpeCMeTKa Ha KaMaTaTa

KaMaTHaTa CTanKa H3HecYBa 2% rOAHIIlHO.

-KaMaTaTa Ha 06BP3HlfQlfTe ce npeCMeTYBa Ha OCTaTOKOT Ha paCnOJIO)KIfBaTa

rJIaBHIfHa 3a HanJIaTa.

-npeCMeTKaTa Ha KaMaTaTa ce BplliH co npHMeHa Ha npOCTa KaMaTHa CTanKa.

15.2. HCfiJIaTa Ha KaMaTaTa

-~aTYM Ha HCllJIaTa Ha KaMaTaTa:

1 jYHM 2011 rOAMHa

1 jYHM 2012 roAHHa

1 jYHM 2013 rOAMHa

1 jYHM 2014 rOAMHa

1 jYHM 2015 rOAMHa

1 jYHM 2016 rOAMHa

1 jYHM 2017 rOAMHa

1 jYHM 2018 rOAMHa

1 jYHM 2019 rOAMHa

1 jYHM 2020 rOAMHa

-KaMaTaTa Ke ce OTnnaTYBa BO ~eHapCKa npOTHBBpe~HocT no cpe~HHOT KYpC Ha

EBPO O~ KypCHaTa nHCTa Ha HapO~Ha 6aHKa Ha Peny6nHKa MaKe~oHHja llITO Ba)KH
Ha ~eHOT Ha HcnnaTaTa Ha 06Bp3HHI.I;HTe.

-~OKonKY ~eHOT Ha npHCTHrHYBalbe Ha KaMaTaTa e Hepa6oTeH ~eH HcnnaTaTa ce

BpllIH Hape~HHOT pa60TeH ~eH.



16. HcnRATA HA HOMHHARHATA BPE~HOCT

-HcnnaTaTa Ha HOMHHanHaTa Bpe~HocT ce Bpll1H BO 10 e~HaKBH paTH KOH Ke ce

OTnnaTYBaaT no cne~HaTa ~HHaMHKa:

,L(aTYM Ha ~OCTaCYBalbe Ha paTaTa:

1 jYHM 2011 rO~MHa

1 jYHM 2012 rO~MHa

1 jYHM 2013 rO~MHa

1 jYHM 2014 rO~MHa

1 jYHM 2015 rO~MHa

1 jYHM 2016 rO~MHa

1 jYHM 2017 rO~MHa

1 jYHM 2018 rO~MHa

1 jYHM 2019 rO~MHa

1 jYHM 2020 rO~MHa

-rnaBHMHaTa Ha 06Bp3HM~MTe Ke ce OTnnaTYBa BO ~eHapCKa npOTMBBpe~HocT no

cpe~HMOT KYpC Ha EBPO O~ KypCHaTa nMCTa Ha HapO~Ha 6aHKa Ha Peny6nMKa

MaKe~oHMja IllTO Ba)KM Ha ~eHOT Ha McnnaTaTa Ha 06Bp3HM~MTe.

-~OKonKY ~eHOT Ha npMCTMrHYBalbe Ha rnaBHMHaTa e Hepa60TeH ~eH McnnaTaTa ce

BPIllM Hape~HMOT pa60TeH ~eH.

17. HAMEHH 3A KOPHCTElbE HA OBBP3HHQHTE

06Bp3HHl.\HTe MO)Ke ~a ce KOpHCTaT 3a:

-aK~l1l1 11 y~eJIl1 Ha npeTnpl1jaTl1jaTa KOl1 rl1 nOCe~YBallIe AreH~l1jaTa 3a

npl1BaT113a~l1ja Ha Peny6JIl1Ka MaKe~OHl1ja, a no npeCTaHOKOT Ha Hej311~OTO pa60TeH>e

npeMl1Haa BO Ha~JIe)f(HOCT Ha ~pyrl1 ~p)f(aBHl1l1HCTl1TY~l1l1;

-aK~l1l1 11 y~eJIl1 Ha npeTnpl1jaTl1jaTa KOl1 ce pe3epBl1paHl1 3a nopaHellIHl1Te

conCTBeHl1~l1 COrJIaCHO 3aKOHOT 3a TpaHC~OpMa~l1ja Ha npeTnpl1jaTl1jaTa co onllITeCTBeH

Kanl1TaJI;
-nJIaKaH>e Ha n06apYBaH>a npeHeCeHl1 co 3aKOH Ha AreH~l1jaTa Ha Peny6JIl1Ka

MaKe~OHl1ja 3a ynpaBYBaH>e co cpe~CTBa, a KOl1 ce npe~MeT Ha npo~a)f(6a (~YHK~l1l1Te Ha

AreH~l1jaTa 3a ynpaBYBaH>e co cpe~CTBa npeMl1Haa BO paMKl1 Ha Ml1Hl1CTepCTBOTO 3a

~l1HaHCl1l1)
-KynYBaH>e Ha ~p)f(aBeH l1MOT KOj e noHy~eH 3a npo~a)f(6a 11 3a 11l1j oTKyn e

npe~Bl1~eHa MO)f(HOCT 3a nJIaKaH>e co 06Bp3Hl1~11;
-KynYBaH>e Ha aK~l1l1 11 y~eJIl1 Ha ~p)f(aBeH Kanl1TaJI BO npo~eCOT Ha HerOBa

npl1BaT113a~l1ja;
-nJIaKaH>e Ha Ha~OMeCT 3a KOH~eCl1ja Ha ~p)f(aBeH l1MOT;

-KynYBaH>e l1JIl1 nJIaKaH>e Ha 3aKyn Ha ~p)f(aBeH l1MOT;



-nJIaKalbe Ha 06BpCKM KOM npOM3JIerYBaaT OA 3aKOHOT 3a AeHaQMOHaJIM3aQMja; M

-APyr eKBMBaJIeHT Ha COnCTBeHOCT OnpeAeJIeH co 3aKOH.

18. 3ACTAPYBAlbE HA nOBAPYBAlbATA

nO6apYBafuaTa Bp3 OCHOB Ha 06Bp3HHIJ;HTe He 3aCTapYBaaT.

19. .ZJ;MCTPMBYQMJA HA npOCnEKTOT

19.1. npOCneKTOT ce CTaBa Ha paCnOJIaralbe Ha CHTe 6pOKepCKH KYKH \lJIeHKH Ha

MaKeAOHCKaTa 6ep3a M CKonje.

19.2. no 0~06pYBalbeTo, H3Ba~OK o~ npOCneKTOT i<e 6H~e 06jaBeH 6apeM BO e~Ho O~

~HeBHHTe rJIaCHJIa BO Peny6JIHKa MaKe~oHHja H Ha web CTpaHaTa Ha

MHHHCTepCTBOTO 3a QJHHaHCHH www:finance.gov.mk

3aMeHHK llpeTCeAaTeJI Ha BJIaAa.















































ПРОСПЕКТ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ 
 

 

                  
Република  Македонија 

Министерство за финансии 

 

 

 

 

 

ТРИНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА 
 

ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 

ЕВРА 10.000.000,00     

 

 
 Обврзниците за денационализација од Тринаесетта емисија се издаваат во вкупен износ од 

10.000.000,00 евра. Со Тринаесетта емисија на обврзниците за денационализација опфатени се сите 

правосилни решенија за денационализација од 01.01.2013 година до 31.01.2014 година со кои како 

надомест се даваат обврзници.  

 

 Обврзниците за денационализација се хартии од вредност кои гласат на име, во ЕВРО валута и 

се неограничено преносливи. 

 

Обврзниците за денационализација се издадени на 05.08.2014 година и носат ISIN ознака 

MKMINF200DD2.  

  

 
 
 

Скопје, 2014 година 

 

 



1.          ИЗДАВАЧ 

 

Република Македонија, Министерство за финансии, ул. Даме Груев бр. 14, Скопје. 

 

 

2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ 

 

2.1. Обврзница за денационализација - Тринаесетта емисија. 

 

2.2. Обврзницата за денационализација - Тринаесетта емисија е издадена како 

дематеријализирана хартија од вредност. 

 

 

3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

 

Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Службен 

весник на РМ бр. 37/02, 89/08, 161/09 и 6/12) и Одлуката за Тринаесетта емисија на обврзници 

за денационализација (“Службен весник на РМ” бр. 111 од 24.07.2014 година). 

 

Согласно Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација, 

Република Македонија, почнувајќи од 2002 година, во наредните дванаесет години врши 

еднаш годишно по една емисија на обврзници за денационализација, а Владата на Република 

Македонија со одлука годишно го утврдува износот на обврзниците за денационализација кои 

се издаваат. 

 

Со Одлуката за Тринаесетта емисија на обврзници за денационализација донесена од страна на 

Владата на Република Македонија на 18.07.2014 година, се врши емисија на обврзници за 

денационализација во износ од 10.000.000,00 евра. Со Тринаесетта емисија на обврзниците за 

денационализација опфатени се сите правосилни решенија за денационализација од 01.01.2013 

година до 31.01.2014 година со кои како надомест се даваат обврзници. 

 

 

4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА 

 

ЕВРА 10.000.000,00 - Тринаесетта емисија. 

 

 

 5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 

 

5.1. Номиналната вредност на обврзниците за денационализација е износот кој барателот 

по основ на денационализација го добива како обештетување. 

 

5.2. Обврзниците за денационализација гласат на име и во ЕВРО валута и се неограничено 

преносливи. 

 

5.3. Номиналната вредност на една обврзница за денационализација е 1 евро. 

 

 

6. ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ  

 

6.1. На обврзниците се пресметува камата во висина од 2% годишно. 

 

6.2. Номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 години. 



 

6.3. Каматата и номиналната вредност на обврзниците за денационализација пристигнуваат 

за исплата на 1 јуни секоја година, а исплатата на обврзниците за денационализација 

од Тринаесетта емисија започнува од 1 јуни 2015 година. 

 

6.4. Пресметката на каматата на обврзниците започнува од денот на уписот во 

Централниот депозитар со хартии од вредност, односно од 05.08.2014 година. 

 

 

7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ 

 

Средствата за исплата на обврските по номинална вредност и камата  на обврзниците за 

денационализација се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

 

 

8. ОДАНОЧУВАЊЕ  

 

Приходите врз основ на обврзниците за денационализација не се оданочуваат.  

 

 

9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП 

 

9.1. Република Македонија може во секое време да изврши откуп на обврзниците за 

денационализација пред рокот на нивното пристигнување според условите, начинот и 

постапката кои ги утврдува Владата на Република Македонија. 

 

9.2. Откупените обврзници за денационализација од став 1 на овој член, Република 

Македонија не може да ги препродава. 

 

 

10.      ЗАПИШУВАЊЕ   

 

10.1. Обврзниците се запишани и се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност 

под ISIN ознака MKMINF200DD2.  

 

10.2. Централниот депозитар за хартии од вредност на сопствениците на обврзниците им 

доставува на домашна адреса известување за личниот износ на емитувани обврзници 

во ЕВРО валута. 

 

 

11. ТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАР 

 

11.1. По усвојувањето на барањето за котација на официјалниот пазар, со      обврзниците ќе 

се тргува на секундарниот пазар на Македонската берза АД Скопје. 

 

11.2. Со обврзниците можат да тргуваат домашни и странски физички и правни лица. 

 

11.3. Тргувањето со обврзниците што котираат на Македонската берза АД Скопје се врши 

врз основа на пазарна цена. Плаќањето по извршеното купување на обврзниците на 

секундарниот пазар се врши по цената по која се тргувало на Берзата зголемена за 

стекнатата камата за периодот од последната исплата на каматата се до денот на 

трансакцијата. 

 



 

 12.      ПОЧЕТОК НА ТРГУВАЊЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ  

 

Тргувањето на Македонска Берза АД Скопје со обврзниците за денационализација започнува 

од денот на котација на официјалниот пазар на Македонска Берза АД Скопје. 

 

 

 13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ 

 

Обврзниците за денационализација се издаваат во Скопје на 05.08.2014 година. 

 

 

14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ 

 

Порамнувањето на трансакциите со обврзниците се врши согласно со Законот за хартии од 

вредност. 

   

 

 15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТА 

  

15.1. Пресметка на камата 

 

 Каматната стапка изнесува 2% годишно. 

 

 Каматата на обврзниците се пресметува на остатокот на расположливата главнина за 

наплата. 

 

 Пресметката на каматата се врши со примена на проста каматна стапка. 

 

 

               15.2. Исплата  на камата 

  

  

 Датум на исплата на камата: 

 

 

1 јуни 2015 година 

1 јуни 2016 година 

1 јуни 2017 година 

1 јуни 2018 година 

1 јуни 2019 година 

1 јуни 2020 година 

1 јуни 2021 година 

1 јуни 2022 година 

1 јуни 2023 година 

1 јуни 2024 година 

 

 

 Каматата ќе се исплаќа во денарска противвредност по средниот курс на ЕВРО од 

курсната листа на Народна банка на Република Македонија што важи на денот на 

исплатата на обврзниците.  



 Доколку денот на пристигнување на каматата е неработен ден исплатата се врши 

наредниот работен ден. 

 

 

 16.         ИСПЛАТА  НА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ  

 

 

 Исплатата на номиналната вредност се врши во 10 еднакви рати кои ќе се отплатуваат 

по следната динамика: 

 

Датум на достасување на рата: 

 

1 јуни 2015 година 

1 јуни 2016 година 

1 јуни 2017 година 

1 јуни 2018 година 

1 јуни 2019 година 

1 јуни 2020 година 

1 јуни 2021 година 

1 јуни 2022 година 

1 јуни 2023 година 

1 јуни 2024 година 

 

 Главнината на обврзниците ќе се исплаќа во денарска противвредност по средниот 

курс на ЕВРО од курсната листа на Народна банка на Република Македонија што важи 

на денот на исплатата на обврзниците.  

 Доколку денот на пристигнување на главнината е неработен ден исплатата се врши 

наредниот работен ден. 

 

 

 17.         НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ 

 

Обврзниците може да се користат за: 

 

 акции и удели на претпријатијата кои ги поседуваше Агенцијата за приватизација на 

Република Македонија, а по престанокот на нејзиното работење преминаа во надлежност 

на други државни институции; 

 акции и удели на претпријатијата кои се резервирани за поранешните    сопственици 

согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал; 

 плаќање на побарувања пренесени со закон на Агенцијата на Република Македонија за 

управување со средства, а кои се предмет на продажба (функциите на Агенцијата за 

управување со средства преминаа во рамки на Министерството за финансии);  

 купување на државен имот кој е понуден за продажба и за чиј откуп е предвидена можност 

за плаќање  со обврзници; 

 купување на акции и удели на државен капитал во процесот на негова приватизација; 

 плаќање на надомест за концесија на државен имот; 

 купување или плаќање на закуп на државен имот; 

 плаќање на обврски кои произлегуваат од Законот за денационализација; и  

 друг еквивалент на сопственост определен со закон. 

 

 

 18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 



 

Побарувањата врз основ на обврзниците не застаруваат. 

 

 

 19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ 

 

19.1. Проспектот се става на располагање на сите брокерски куќи членки на        Македонска 

берза АД Скопје. 

 

19.2. По одобрувањето, извадок од Проспектот ќе биде објавен барем во едно од дневните 

гласила во Република Македонија и на web страната на Министерството за финансии 

www.finance.gov.mk. 

 

 

 

 

                                                                                                     Зоран Ставрески  

                                                                                                      Заменик  Претседател на Влада и   

                                                                                                     Министер за финансии 
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                  Наташа Стојмановска 
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