
                                              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

  



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 

 
 

 

 

 

Изработил: м-р Билјана Крушаровска 

Согласен: Дејан Николовски 

Одобрил: Сузана Пенева 

                  Наташа Стојмановска 



























ПРОСПЕКТПРОСПЕКТПРОСПЕКТПРОСПЕКТ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕЗА ИЗДАВАЊЕ И ТРГУВАЊЕ     

 

    

                  
Република  МакедонијаРепублика  МакедонијаРепублика  МакедонијаРепублика  Македонија    

Министерство за финансииМинистерство за финансииМинистерство за финансииМинистерство за финансии    
 

 

 

 

    

ШЕСНАЕСЕТТАШЕСНАЕСЕТТАШЕСНАЕСЕТТАШЕСНАЕСЕТТА    ЕМИСИЈА НАЕМИСИЈА НАЕМИСИЈА НАЕМИСИЈА НА    

    

ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА     

 

ЕВРАЕВРАЕВРАЕВРА 8.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,00                    

    

    
 Обврзниците за денационализација од Шеснаесетта емисија се издаваат во вкупен 

износ од 8.000.000,00 евра. Со Шеснаесетта емисија на обврзниците за денационализација 

опфатени се сите правосилни решенија за денационализација од 1.2.2016 година до 31.1.2017 

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 28.12.2017 година и носат ISIN 

ознака MKMINF200DG5.    

     
 

 

 
    

Скопје, 201Скопје, 201Скопје, 201Скопје, 2017777    годинагодинагодинагодина    

    

 



1.          ИЗДАВАЧ1.          ИЗДАВАЧ1.          ИЗДАВАЧ1.          ИЗДАВАЧ 

 

Република Македонија, Министерство за финансии, ул. Даме Груев бр. 12, Скопје. 

 

 

2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ2.         ВИД  НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ 

 

2.1. Обврзница за денационализација - Шеснаесетта емисија. 

 

2.2. Обврзницата за денационализација - Шеснаесетта емисија е издадена како 

дематеријализирана хартија од вредност. 

 

 

3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ3.         ОСНОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ    

    

Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за 

денационализација (“Службен весник на РМ” бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 

33/15 и 161/17) и Одлуката за Шеснаесетта емисија на обврзници за 

денационализација (“Службен весник на РМ” бр. 184 од 15.12.2017 година). 

 

Согласно Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за 

денационализација, Република Македонија, почнувајќи од 2002 година, еднаш 

годишно врши 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 Шеснаесетта емисија на обврзници за денационализација 

донесена од страна на Владата на Република Македонија на 12.12.2017 година, се 

врши емисија на обврзници за денационализација во износ од 8.000.000,00 евра. 

Со Шеснаесетта емисија на обврзниците за денационализација опфатени се сите 

правосилни решенија за денационализација од 1.2.2016 година до 31.1.2017 година 

со кои како надомест се даваат обврзници. 

 

 

4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА4.         ВКУПНА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА ЕМИСИЈАТА    

 

ЕВРА 8.000.000,00 - Шеснаесетта емисија. 

 

 

    5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ5.        НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ5.        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. 

 

 

6.6.6.6.    ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ПРАВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ 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 Шеснаесетта емисија започнува од 1 

јуни 2018 година. 

 

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

Централниот депозитар со хартии од вредност, односно од 28.12.2017 

година. 

 

 

7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ7.        ИСПЛАТА НА ОБВРСКИ    

 

Средствата за исплата на обврските по номинална вредност и камата  на 

обврзниците за денационализација се обезбедуваат од Буџетот на Република 

Македонија. 

 

 

8.8.8.8.    ОДАНОЧУВАЊЕ ОДАНОЧУВАЊЕ ОДАНОЧУВАЊЕ ОДАНОЧУВАЊЕ     

    

Приходите врз основ на обврзниците за денационализација не се оданочуваат.  

 

 

9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП9.          ПРЕДВРЕМЕН ОТКУП9.          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.      ЗАПИШУВАЊЕ  10.      ЗАПИШУВАЊЕ  10.      ЗАПИШУВАЊЕ      

    

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

од вредност под ISIN ознака MKMINF200DG5.  

 

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.    

    

    

11.11.11.11. ТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАРТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАРТРГУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНИОТ ПАЗАРТРГУВАЊЕ 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 12.      ПОЧЕТОК НА ТРГУВАЊЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ 12.      ПОЧЕТОК НА ТРГУВАЊЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ 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 ИЗДАВАЊЕ13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ13.      МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ    

    

Обврзниците за денационализација се издаваат во Скопје на 28.12.2017 година. 

 

 

14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ14.       ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СО ОБВРЗНИЦИТЕ    

 

Порамнувањето на трансакциите со обврзниците се врши согласно со Законот за 

хартии од вредност. 

   

 



 

    15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТА15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТА15.       ПРЕСМЕТКА И ИСПЛАТА  НА КАМАТА15.       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 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 

1 јуни 2025 година 

1 јуни 2026 година 

1 јуни 2027 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 16.         ИСПЛАТА  НА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 16.         ИСПЛАТА  НА НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 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 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 

1 јуни 2025 година 

1 јуни 2026 година 

1 јуни 2027 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 ОБВРЗНИЦИТЕ17.        НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ17.        НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ17.        НАМЕНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ 

 

Обврзниците може да се користат за отплата на становите во општествена 

сопственост. 

 

 

    18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА18.        ЗАСТАРУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА    

    

Побарувањата врз основ на обврзниците не застаруваат. 

 

 

    19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ19.       ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ19.       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. 
 

 

    

    

                                                                                                                                                                                       

                                                                               д-р Драган Тевдовски 

                                                                               Министер за финансии 
       

 















    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106-723, ++ 389 2 3106-171; 

Факс: ++ 389 2 3129 131  

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22221111....01010101.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22221111....01010101.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2020202011114444////02020202    ----    0000124124124124    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20G846MKMINF20G846MKMINF20G846MKMINF20G846    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22223.013.013.013.01.201.201.201.2014444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22223333....01010101.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    65656565.000.000.000.000.000.000.000.000 

Побарувачка (во денариПобарувачка (во денариПобарувачка (во денариПобарувачка (во денари):):):):    65656565.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    65656565.000.000.000.000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    5555,,,,33330000% (% (% (% (100100100100,,,,000000000000))))                                            

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2014/02 - 0124, која 

се одржа на 21.01.2014 година, беше понуден износ од 65.000.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишните државни обврзници изнесуваше 65.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 65.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 21.01.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОРЕПУБЛИКА МАКЕДОРЕПУБЛИКА МАКЕДОРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНИЈАНИЈАНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171 

Факс: ++ 389 2 3129 131 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 03030303....00006666.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од    повторно отворање на аукција на повторно отворање на аукција на повторно отворање на аукција на повторно отворање на аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    

безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    (Reopening)(Reopening)(Reopening)(Reopening)    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    03030303....00006666.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/02DO2014/02DO2014/02DO2014/02аааа    ----    0124 0124 0124 0124     

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20G846 MKMINF20G846 MKMINF20G846 MKMINF20G846     

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизнадевизнадевизнадевизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    05050505....00006666.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    9999,,,,64646464    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22223333....00001111.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денПонуда (во денПонуда (во денПонуда (во денари):ари):ари):ари):    43434343....000000.00000.00000.00000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    43434343.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    43434343.000.000.000.000.000.000.000.000 

Купонска каматна стапкаКупонска каматна стапкаКупонска каматна стапкаКупонска каматна стапка::::    5,30%5,30%5,30%5,30%    

    Принос Принос Принос Принос ((((бруто бруто бруто бруто цццценаенаенаена))))::::    5,30% (101,8992328767) 5,30% (101,8992328767) 5,30% (101,8992328767) 5,30% (101,8992328767)     

  
На повторното отворање на аукцијата на 10 - годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DO2014/02a - 0124, која се одржа на 03.06.2014 година, беше понуден износ од 43.000.000    денари за 
државни обврзници со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници 

изнесуваше 43.000.000    денари, а реализацијата изнесуваше 43.000.000    денари. Во сопственичката структура 
на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула издадени на 03.06.2014 година, банките 

учествуваат со 0%, додека клиентите со 100%.           

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171 

Факс: ++ 389 2 3129 131 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22221111....01010101.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22221111....01010101.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2020202011114444////00003333    ----    0120120120124444dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20G853MKMINF20G853MKMINF20G853MKMINF20G853 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61616161....6610661066106610    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    23232323....01010101.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    23232323....01010101.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    111111111111....555500.00000.00000.00000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    111111111111....555500.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    111111111111....555500.00000.00000.00000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    5555....00000000% (% (% (% (100100100100....000000000000))))                                            

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2014/03 - 0124dk, 

која се одржа на 21.01.2014 година, беше понуден износ од 111.500.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 111.500.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 111.500.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишни 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 21.01.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.           

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171 

Факс: ++ 389 2 3129 131 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22229999....00004444.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22229999....00004444.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2020202011114444////10101010    ----    0000555524242424dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINFMKMINFMKMINFMKMINF22220000GGGG929929929929    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61,61,61,61,6816681668166816    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    02020202....00005555.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    02020202....00005555.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    94.500.94.500.94.500.94.500.000000000000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    94.500.00094.500.00094.500.00094.500.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    94.500.00094.500.00094.500.00094.500.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    5555,,,,00000000% (% (% (% (100100100100,,,,000000000000))))                                            

  
На аукцијата на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2014/10 - 

0524dk, која се одржа на 29.04.2014 година, беше понуден износ од 94.500.000 денари за државни обврзници 

со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 

94.500.000 денари, а реализацијата изнесуваше 94.500.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - 

годишни државни обврзници со девизна клаузула издадени на 29.04.2014 година, банките учествуваат со 0%, 

додека клиентите со 100%.           

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171 

Факс: ++ 389 2 3129 131 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 03030303....00006666.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    03030303....00006666.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2014/12014/12014/12014/13333    ----    0000666624242424dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20G952MKMINF20G952MKMINF20G952MKMINF20G952    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61,61,61,61,6783678367836783    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00005555....00006666.20.20.20.2011114444    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    00005555....00006666.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    111113131313....000000.00000.00000.00000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    111113131313.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    111113131313.000.000.000.000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    5,005,005,005,00% (100% (100% (100% (100,,,,000)000)000)000)    

  
На аукцијата на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2014/13 - 0624dk, 

која се одржа на 03.06.2014 година, беше понуден износ од 113.000.000    денари за државни обврзници со рок 
на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 113.000.000    
денари, а реализацијата изнесуваше 113.000.000    денари. Во сопственичката структура на 10 - годишни 
државни обврзници со девизна клаузула издадени на 03.06.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.           

 



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 01010101....07070707.201.201.201.2014444 година година година година

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ

за резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција: 01010101....07070707.201.201.201.2014444

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција: DO2014/16 - 0724dkDO2014/16 - 0724dkDO2014/16 - 0724dkDO2014/16 - 0724dk

ISINISINISINISIN:::: MKMINF20G986MKMINF20G986MKMINF20G986MKMINF20G986

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула: Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР 61,684461,684461,684461,6844

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови): 2222

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата: 03030303....07070707.201.201.201.2014444

Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години): 10 10 10 10 годинигодинигодинигодини

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување: 03030303....07070707.20.20.20.2024242424

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари): 218.000.000218.000.000218.000.000218.000.000

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари): 218.000.000218.000.000218.000.000218.000.000

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари): 218.000.000218.000.000218.000.000218.000.000

Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена): 5,005,005,005,00% (100% (100% (100% (100,,,,000)000)000)000)

На аукцијата на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2014/16 - 0724dk,

која се одржа на 01.07.2014 година, беше понуден износ од 218.000.000    денари за државни обврзници со рок

на достасување од 10 години.  Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше  218.000.000

денари,  а  реализацијата изнесуваше  218.000.000  денари.  Во  сопственичката  структура на  10  -  годишни

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 01.07.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека

клиентите со 100%.          

Министерство за финансии на Република Македонија

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје 

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171

Факс: ++ 389 2 3129 131

www.finance.gov.mk



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171 

Факс: ++ 389 2 3106 362 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....00007777.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....00007777.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2020202011114444////11117777    ----    0000777724242424dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20G994MKMINF20G994MKMINF20G994MKMINF20G994 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61,539661,539661,539661,5396    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....00007777.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00007777.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    257257257257....000000.00.00.00.000000000000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    257257257257.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    257257257257.000.000.000.000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    5555,,,,00000000% (% (% (% (100100100100,,,,000000000000))))                                            

  
На аукцијата на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2014/17 - 0724dk, 

која се одржа на 22.07.2014 година, беше понуден износ од 257.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 257.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 257.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишни 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 22.07.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.           

 



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 19191919....08080808.201.201.201.2014444 година година година година

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ

за резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција: 19191919....08080808.201.201.201.2014444

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција: DODODODO2014/12014/12014/12014/18888 - 0 - 0 - 0 - 0888824242424dkdkdkdk

ISINISINISINISIN:::: MKMINF20GA06MKMINF20GA06MKMINF20GA06MKMINF20GA06

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула: Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР 61,491361,491361,491361,4913

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови): 2222

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата: 21212121....08080808.201.201.201.2014444

Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години): 10 10 10 10 годинигодинигодинигодини

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување: 21212121....08080808.20.20.20.2024242424

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари): 599,740,000599,740,000599,740,000599,740,000

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари): 599,740,000599,740,000599,740,000599,740,000

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари): 599,740,000599,740,000599,740,000599,740,000

Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена): 5,005,005,005,00% (100% (100% (100% (100,,,,000)000)000)000)

На  аукцијата  на  10  -  годишни  државни  обврзници  со  девизна  клаузула,  со  ознака  DO2014/18  -

0824dk, која се одржа на 19.08.2014 година, беше понуден износ од 599,740,000 денари за државни обврзници

со  рок  на  достасување  од  10  години.  Побарувачката  за  10  -  годишни  државни  обврзници  изнесуваше

599,740,000 денари,  а реализацијата изнесуваше 599,740,000 денари.  Во сопственичката структура на 10 -

годишни државни обврзници со девизна клаузула издадени на 19.08.2014 година, банките учествуваат со

74,99%, додека клиентите со 25,01%.          

Министерство за финансии на Република Македонија

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје 

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171

Факс: ++ 389 2 3129 131

www.finance.gov.mk



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 02020202....09090909.201.201.201.2014444 година година година година

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ

за резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузулаза резултати од аукција на 10 - годишни државни обврзници со девизна клаузула

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција: 02020202....09090909.201.201.201.2014444

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)Тендер со износи (ограничен-со цена)

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција: DODODODO2014/12014/12014/12014/19999 - 0 - 0 - 0 - 0999924242424dkdkdkdk

ISINISINISINISIN:::: MKMINF20GA14MKMINF20GA14MKMINF20GA14MKMINF20GA14

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула: Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР 61,487861,487861,487861,4878

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови): 2222

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата: 04040404....09090909.201.201.201.2014444

Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години):Достасување (во години): 10 10 10 10 годинигодинигодинигодини

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување: 04040404....09090909.20.20.20.2024242424

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари): 63,63,63,63,000,000000,000000,000000,000

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари): 63,63,63,63,000,000000,000000,000000,000

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари): 63,63,63,63,000,000000,000000,000000,000

Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена):Купонска каматна стапка (цена): 5,005,005,005,00% (100% (100% (100% (100,,,,000)000)000)000)

На  аукцијата  на  10  -  годишни  државни  обврзници  со  девизна  клаузула,  со  ознака  DO2014/19  -

0924dk, која се одржа на 02.09.2014 година, беше понуден износ од 63.000.000 денари за државни обврзници

со  рок  на  достасување  од  10  години.  Побарувачката  за  10  -  годишни  државни  обврзници  изнесуваше

63.000.000  денари,  а  реализацијата  изнесуваше  63.000.000  денари.  Во  сопственичката  структура  на  10  -

годишни државни обврзници со девизна клаузула издадени на 02.09.2014 година, банките учествуваат со0% ,

додека клиентите со 100%.          

Министерство за финансии на Република Македонија

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје 

Телефон: ++ 389 2 3106 723, ++ 389 2 3106 171

Факс: ++ 389 2 3129 131

www.finance.gov.mk



    
РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255-423, ++ 389 2 3255-424; 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 30303030....00009999.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    30303030....00009999.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/23 DO2014/23 DO2014/23 DO2014/23 ----    1024102410241024    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GA55MKMINF20GA55MKMINF20GA55MKMINF20GA55    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    02020202....10101010.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на Датум на Датум на Датум на достасување:достасување:достасување:достасување:    02020202....10101010.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    641641641641....555555550000.000.000.000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    641641641641....555555550000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    641641641641....555555550000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):    4,80% (100,000)4,80% (100,000)4,80% (100,000)4,80% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2014/23 - 1024, која 

се одржа на 30.09.2014 година, беше понуден износ од 641.550.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишните државни обврзници изнесуваше 641.550.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 641.550.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 30.09.2014 година, банките учествуваат со 15,59%, 

додека клиентите со 84,41%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255-423, ++ 389 2 3255-424; 

Факс: ++ 389 2 3255-724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 14141414....10101010.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    14141414....10101010.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/2DO2014/2DO2014/2DO2014/27777    ----    1024102410241024    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GA97MKMINF20GA97MKMINF20GA97MKMINF20GA97    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    16161616....10101010.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на Датум на Датум на Датум на достасување:достасување:достасување:достасување:    16161616....10101010.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    154154154154....000000000000.000.000.000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    4444....070070070070.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    4444....070070070070.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):    4,80% (100,000)4,80% (100,000)4,80% (100,000)4,80% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2014/27 - 1024, која 

се одржа на 14.10.2014 година, беше понуден износ од 154.000.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишните државни обврзници изнесуваше 4.070.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 4.070.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 14.10.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Луј Пастер бб, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255-423, ++ 389 2 3255-424; 

Факс: ++ 389 2 3255-724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28282828....10101010.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од повторно отворање на повторно отворање на повторно отворање на повторно отворање на аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    

безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    ((((Re Re Re Re ––––    opening)opening)opening)opening)    

 

 

 

 

Датум на одржување на Датум на одржување на Датум на одржување на Датум на одржување на аукција:аукција:аукција:аукција:    28282828....10101010.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/2DO2014/2DO2014/2DO2014/27777aaaa    ----    1024102410241024    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GA97MKMINF20GA97MKMINF20GA97MKMINF20GA97    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....10101010.20.20.20.2011114444    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    9,979,979,979,97    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    16161616....10101010.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    50505050....000000000000.000.000.000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    50505050....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    50505050....000000000000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):    4,80% (100,1801095890)4,80% (100,1801095890)4,80% (100,1801095890)4,80% (100,1801095890)    

  
На Повторното отворање на аукцијата на 10 – годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DO2014/27а - 1024, која се одржа на 28.10.2014 година, беше понуден износ од 50.000.000 денари за 

државни обврзници со рок на достасување од 9,97 години. Побарувачката за 10 - годишните државни 

обврзници изнесуваше 50.000.000 денари, а реализацијата изнесуваше 50.000.000 денари. Во 

сопственичката структура на 10 - годишните државни обврзници без девизна клаузула издадени на 

28.10.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека клиентите со 100%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

Факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 14141414....10101010.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    14141414....10101010.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/2DO2014/2DO2014/2DO2014/28888    ----    1010101024242424dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GB05MKMINF20GB05MKMINF20GB05MKMINF20GB05    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61.61.61.61.6565656545454545    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    16161616....10101010.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    16161616....10101010.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    191191191191....505050500.0000.0000.0000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    176176176176....868686860000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    176176176176....868686860.0000.0000.0000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,55550% (100,000)0% (100,000)0% (100,000)0% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2014/28 - 1024dk, 

која се одржа на 14.10.2014 година, беше понуден износ од 191.500.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 176.860.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 176.860.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишни 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 14.10.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.           

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Луј Пастер бб, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

Факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28282828....10101010.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    со девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузуласо девизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    28282828....10101010.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2014/DO2014/DO2014/DO2014/30303030    ----    1010101024242424dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GB21MKMINF20GB21MKMINF20GB21MKMINF20GB21    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61.61.61.61.6666814814814814    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....10101010.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    30.30.30.30.10101010.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    135135135135.0.0.0.000000.0000.0000.0000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    135.00135.00135.00135.000.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    135.00135.00135.00135.000.0000.0000.0000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,55550% (100,000)0% (100,000)0% (100,000)0% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2014/30 - 1024dk, 

која се одржа на 28.10.2014 година, беше понуден износ од 135.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишни државни обврзници изнесуваше 135.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 135.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишни 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 28.10.2014 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.           

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА МИНИСТЕРСТВО ЗА МИНИСТЕРСТВО ЗА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИФИНАНСИИФИНАНСИИФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

Луј Пастер бб, 1000 Скопје  

Телефон: ++ 389 2 3255-423, ++ 389 2 3255-424; 

Факс: ++ 389 2 3255-724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 02020202....11112222.201.201.201.2014444    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010    ----    годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    02020202....11112222.20.20.20.2011114444    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2012012012014444////38383838    ----    1224122412241224    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GC04MKMINF20GC04MKMINF20GC04MKMINF20GC04    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    04040404....12121212.20.20.20.2011114444    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на Датум на Датум на Датум на достасување:достасување:достасување:достасување:    04040404....12121212.20.20.20.2024242424    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    210210210210....000000000000.000.000.000.000     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    210210210210....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    210210210210....000000000000.000.000.000.000 

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):аматна стапка (цена):    3333,80% (100,000),80% (100,000),80% (100,000),80% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2014/38 - 1224, која 

се одржа на 02.12.2014 година, беше понуден износ од 210.000.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10 - годишните државни обврзници изнесуваше 210.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 210.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10 - годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 02.12.2014 година, банките учествуваат со 95,24%, 

додека клиентите со 4,76%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 27272727....01010101....2015201520152015    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    27272727....01010101....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/03 DO2015/03 DO2015/03 DO2015/03 ––––    0120120120125555    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GC53MKMINF20GC53MKMINF20GC53MKMINF20GC53    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22229999....01010101.201.201.201.2015555    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    29.01.2029.01.2029.01.2029.01.2022225555    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    163163163163....680680680680.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари)Побарувачка (во денари)Побарувачка (во денари)Побарувачка (во денари)::::    163.680.000163.680.000163.680.000163.680.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    163.680.000163.680.000163.680.000163.680.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,80% (100,000)3,80% (100,000)3,80% (100,000)3,80% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2015/03–0125, која 

се одржа на 27.01.2015 година, беше понуден износ од 163.680.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 163.680.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 163.680.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 27.01.2015 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 24242424....02020202....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
за резултати од повторно отворање на аукција на 10 - годишни државни обврзници без 

девизна клаузула (Re --- opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    24242424....02020202....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2015/03а2015/03а2015/03а2015/03а    ----    0000125125125125    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GC53MKMINF20GC53MKMINF20GC53MKMINF20GC53    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22226666....02020202.2015.2015.2015.2015    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22229999....00001111.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    23232323.000.000.000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    10101010.000.000.000.000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    10101010.000.000.000.000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,80% (100,2865068493)3,80% (100,2865068493)3,80% (100,2865068493)3,80% (100,2865068493)    

  
На повторното отворање на аукцијата на 10 --- годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DО2015/03а - 0125, која се одржа на 24.02.2015 година, беше понуден износ од 23.000.000 денари за 

државни обврзници со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни 

обврзници изнесуваше 10.000.000 денари, а реализацијата изнесуваше 10.000.000 денари. Во сопственичката 

структура на 10-годишните државни обврзници без девизна клаузула издадени на 24.02.2015 година, 

банките учествуваат со 0,00%, додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 27272727....01010101....2015201520152015    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    27272727....01010101....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/0DO2015/0DO2015/0DO2015/04444    ––––    0125012501250125dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GC61MKMINF20GC61MKMINF20GC61MKMINF20GC61    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61,498361,498361,498361,4983    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22229999....01010101.201.201.201.2015555    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    10101010    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    29.01.2029.01.2029.01.2029.01.2022225555    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    34343434....420420420420.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    34343434....420420420420.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    34343434....420420420420.000.000.000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,50% (100,000)3,50% (100,000)3,50% (100,000)3,50% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/04–0125dk, која 

се одржа на 27.01.2015 година, беше понуден износ од 34.420.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 34.420.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 34.420.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 27.01.2015 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.                  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 10101010....02020202....2015201520152015    годинагодинагодинагодина    

    

    

    

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    10101010....02020202....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////05050505    ––––    0230023002300230dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GC79MKMINF20GC79MKMINF20GC79MKMINF20GC79    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61,61,61,61,5050505050505050    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    12121212....02020202.201.201.201.2015555    

Достасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во годиниДостасување (во години):):):):    15151515    годинигодинигодинигодини    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    12.02.203012.02.203012.02.203012.02.2030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    293293293293....500500500500.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    293293293293....500500500500.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    293293293293....500500500500.000.000.000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (цаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,00000000% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/05–0230dk, која 

се одржа на 10.02.2015 година, беше понуден износ од 293.500.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 293.500.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 293.500.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 10.02.2015 година, банките учествуваат со 0%, додека 

клиентите со 100%.                  



 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 10101010....03030303....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 ----    годишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    10.03.201510.03.201510.03.201510.03.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукОзнака на аукОзнака на аукОзнака на аукција:ција:ција:ција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////09090909    ––––    0325032503250325    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD11MKMINF20GD11MKMINF20GD11MKMINF20GD11    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    12121212....03030303.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    12121212....03030303.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    335335335335....170170170170.000.000.000.000    

ПобарувачПобарувачПобарувачПобарувачка (во денари):ка (во денари):ка (во денари):ка (во денари):    335335335335....170170170170.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    335335335335....170170170170.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,0000000000000000))))    

  
На повторното отворање на аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DO2015/09 – 0325, која се одржа на 10.03.2015 година, беше понуден износ од 335.170.000 денари за 

државни обврзници со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни 

обврзници изнесуваше 335.170.000 денари, а реализацијата изнесуваше 335.170.000 денари. Во 

сопственичката структура на 10-годишните државни обврзници без девизна клаузула издадени на 

10.03.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 10101010....03030303....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    10101010....03030303....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////10101010    ––––    0000333330303030ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD29MKMINF20GD29MKMINF20GD29MKMINF20GD29    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6706670667066706    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    12121212....03030303.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    12121212....03030303....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    819819819819....202020200000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    819819819819....200200200200.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    819819819819....200200200200.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00% (100,000000% (100,000000% (100,000000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/10 – 0330dk, 

која се одржа на 10.03.2015 година, беше понуден износ од 819.200.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 819.200.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 819.200.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 10.03.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 24242424....03030303....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 ----    годишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    24242424.03.2015.03.2015.03.2015.03.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////12121212    ––––    0320320320325555    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD45MKMINF20GD45MKMINF20GD45MKMINF20GD45    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    26262626....03030303.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626....03030303.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    240240240240....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    232232232232....666600000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    232232232232....600600600600.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со ознака DO2015/12 – 0325, 

која се одржа на 24.03.2015 година, беше понуден износ од 240.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 232.600.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 232.600.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 24.03.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....05050505....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од    повторно отворање наповторно отворање наповторно отворање наповторно отворање на аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 ----    годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници 

без девизна клаузулбез девизна клаузулбез девизна клаузулбез девизна клаузулa (Rea (Rea (Rea (Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05050505....05050505.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////12b12b12b12b    ––––    0325032503250325    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GDMKMINF20GDMKMINF20GDMKMINF20GD45454545    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07070707....05050505.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626....03030303.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    77777777....555500000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    77777777....500500500500.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    77777777....500500500500.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,3,80% (100,4290655738429065573842906557384290655738))))    

  
На повторното отворање на аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DO2015/12 – 0325b, која се одржа на 05.05.2015 година, беше понуден износ од 77.500.000 денари за 

државни обврзници со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни 

обврзници изнесуваше 77.500.000 денари, а реализацијата изнесуваше 77.500.000 денари. Во сопственичката 

структура на 10-годишните државни обврзници без девизна клаузула издадени на 05.05.2015 година, 

банките учествуваат со 0,00%, додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 14141414....4444....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од повторно отворањеповторно отворањеповторно отворањеповторно отворање нананана аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 ----    годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници 

без девизна клаузулабез девизна клаузулабез девизна клаузулабез девизна клаузула    ((((ReReReRe----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    14141414....4444.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

ОзОзОзОзнака на аукција:нака на аукција:нака на аукција:нака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////12121212aaaa    ––––    0325032503250325    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD45MKMINF20GD45MKMINF20GD45MKMINF20GD45    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    16161616....4444.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626....03030303.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    65656565....333355550000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    65656565....333355550000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    65656565....333355550000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,80808080%%%%    (100(100(100(100,2140327869,2140327869,2140327869,2140327869))))    

  
На повторното отворање на аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со 

ознака DO2015/12a – 0325, која се одржа на 14.4.2015 година, беше понуден износ од 65.350.000 денари за 

државни обврзници со рок на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни 

обврзници изнесуваше 65.350.000 денари, а реализацијата изнесуваше 65.350.000 денари. Во сопственичката 

структура на 10-годишните државни обврзници без девизна клаузула издадени на 14.4.2015 година, банките 

учествуваат со 0,00%, додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 24242424....03030303....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    24242424....03030303....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////13131313    ––––    0000333330303030ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD52MKMINF20GD52MKMINF20GD52MKMINF20GD52    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6917691769176917    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    26262626....03030303.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626....03030303....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    333319191919....515151510000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    333319191919....510510510510.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    333319191919....510510510510.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00% (100,000000% (100,000000% (100,000000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/13 – 0330dk, 

која се одржа на 24.03.2015 година, беше понуден износ од 319.510.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 319.510.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 319.510.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 24.03.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 14141414....4444....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    14141414....4444....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////11115555    ––––    0000444430303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GD78MKMINF20GD78MKMINF20GD78MKMINF20GD78    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6157615761576157    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11116666....4444.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    16161616....4444....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    222274747474....555555550000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    274274274274....550550550550.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    274274274274....550550550550.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00% (100,000000% (100,000000% (100,000000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/15 – 0430dk, 

која се одржа на 14.4.2015 година, беше понуден износ од 274.550.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 274.550.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 274.550.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 14.4.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, додека 

клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....05050505....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05050505....05050505....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////17171717    ––––    0000555530303030ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GDMKMINF20GDMKMINF20GDMKMINF20GD94949494    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5558555855585558    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07070707....05050505.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07070707....05050505....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    250250250250....454545450000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    250250250250....450450450450.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    250250250250....450450450450.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00% (100,000000% (100,000000% (100,000000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/17 – 0530dk, 

која се одржа на 05.05.2015 година, беше понуден износ од 250.450.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 250.450.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 250.450.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 05.05.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 19191919....05050505....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    19191919....05050505....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////18181818    ––––    0000555525252525ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE02MKMINF20GE02MKMINF20GE02MKMINF20GE02    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5555442442442442    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    21212121....05050505.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    21212121....05050505.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    202202202202....707070700000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    202202202202....700700700700.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    202202202202....700700700700.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,50505050% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/18 – 0525dk, 

која се одржа на 19.05.2015 година, беше понуден износ од 202.700.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 202.700.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 202.700.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 19.05.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 02020202....06060606....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    02020202....06060606....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////19191919    ––––    0630063006300630ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE10MKMINF20GE10MKMINF20GE10MKMINF20GE10    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6892689268926892    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    04040404....06060606.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    04040404....06060606....2030203020302030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    130130130130....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    130130130130....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    130130130130....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/19 – 0630dk, 

која се одржа на 02.06.2015 година, беше понуден износ од 130.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 130.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 130.000.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 02.06.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 23232323....00006666....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    23232323....00006666....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22220000    ––––    0000666625252525    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GE28282828    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22225555....00006666.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22225555....00006666.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    133133133133....343434340000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    133133133133.34.34.34.340000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    133133133133.34.34.34.340000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност без девизна клаузула, со ознака DO2015/20 – 0625, која 

се одржа на 23.06.2015 година, беше понуден износ од 133.340.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 133.340.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 133.340.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 23.06.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 23232323....00006666....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    23232323....00006666....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////21212121    ––––    0000666625252525ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE36MKMINF20GE36MKMINF20GE36MKMINF20GE36    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6950695069506950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22225555....00006666.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22225555....00006666.20.20.20.2025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    135135135135....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    120120120120....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    120120120120....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,50505050% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/21 – 0625dk, 

која се одржа на 23.06.2015 година, беше понуден износ од 135.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 120.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 120.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 23.06.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 23232323....00006666....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    23232323....00006666....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22222222    ––––    0000666630303030ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GE44444444    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6950695069506950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22225555....00006666.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22225555....00006666.20.20.20.2030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    193193193193....969696960000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    193193193193....960960960960.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    193193193193....960960960960.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

  
На аукцијата на државни хартии од вредност со девизна клаузула, со ознака DO2015/22 – 0630dk, 

која се одржа на 23.06.2015 година, беше понуден износ од 193.960.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 193.960.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 193.960.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 23.06.2015 година, банките учествуваат со 30,93%, 

додека клиентите со 69,07%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 07070707....07070707....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    07070707....07070707.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////23232323    ––––    0000725725725725    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE51MKMINF20GE51MKMINF20GE51MKMINF20GE51    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00009999....07070707.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....07070707....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    376.800.000376.800.000376.800.000376.800.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    376.800376.800376.800376.800.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    376.800.000376.800.000376.800.000376.800.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,88880000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со ознака DO2015/23 – 0725, 

која се одржа на 07.07.2015 година, беше понуден износ од 376.800.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 376.800.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 376.800.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 07.07.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28282828....7777....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од повторно отворањеповторно отворањеповторно отворањеповторно отворање нананана аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 аукција на 10 ----    годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници 

без девизна клаузулабез девизна клаузулабез девизна клаузулабез девизна клаузула    ((((ReReReRe----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    28282828....7777.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

ОзОзОзОзнака на аукција:нака на аукција:нака на аукција:нака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22223а3а3а3а    ––––    0000725725725725    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE51MKMINF20GE51MKMINF20GE51MKMINF20GE51    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....7777.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    9999....7777....2025202520252025    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    45.200.00045.200.00045.200.00045.200.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    45.200.00045.200.00045.200.00045.200.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    45.200.00045.200.00045.200.00045.200.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапкааматна стапкааматна стапкааматна стапка    ((((цена)цена)цена)цена)::::    3333,,,,88880000%%%%    (100(100(100(100,,,, 2140327869214032786921403278692140327869))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
ББББанки анки анки анки ----    0,00% 0,00% 0,00% 0,00%     

ККККлиенти лиенти лиенти лиенти ----    100,00%100,00%100,00%100,00%    

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 07070707....07070707....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    07070707....07070707.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22224444    ––––    0000725725725725dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE69MKMINF20GE69MKMINF20GE69MKMINF20GE69    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6958695869586958    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00009999....07070707.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....07070707....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    194194194194....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    194194194194....000000.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    194194194194....000000.00000.00000.00000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,55550000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/24 – 0725dk, 

која се одржа на 07.07.2015 година, беше понуден износ од 194.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 194.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 194.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 07.07.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 07070707....07070707....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    07070707....07070707.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////25252525    ––––    0000777730303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GE77MKMINF20GE77MKMINF20GE77MKMINF20GE77    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6958695869586958    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00009999....07070707.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....07070707....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    628628628628....888800.00.00.00.000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    628628628628....888800.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    628628628628....888800.00000.00000.00000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,00000000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/25 – 0730dk, 

која се одржа на 07.07.2015 година, беше понуден износ од 628.800.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 628.800.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 628.800.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 07.07.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 21212121....07070707....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    21212121....07070707.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22227777    ––––    0000725725725725dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GEMKMINF20GE99993333    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6934693469346934    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    23232323....07070707.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    23232323....07070707....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    151515150000....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    151515150000....000000.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    151515150000....000000.00000.00000.00000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,50505050%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/27 – 0725dk, 

која се одржа на 21.07.2015 година, беше понуден износ од 150.000.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 150.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 150.000.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 21.07.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 21212121....07070707....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    21212121....07070707.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////22228888    ––––    0000777730303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GF01F01F01F01    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6934693469346934    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    23232323....07070707.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    23232323....07070707....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    33335555....000000.00.00.00.000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    35353535.0.0.0.000.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    35353535....000000.00000.00000.00000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,00000000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/28 – 0730dk, 

која се одржа на 21.07.2015 година, беше понуден износ од 35.000.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 35.000.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 35.000.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 21.07.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28282828....7777....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 15151515----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    28282828....7777....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////29292929    ––––    0000730dk730dk730dk730dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GF19191919    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6666456456456456    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....7777.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    30303030....7777....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    53.200.00053.200.00053.200.00053.200.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    53.200.00053.200.00053.200.00053.200.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    53.200.00053.200.00053.200.00053.200.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапкааматна стапкааматна стапкааматна стапка    ((((цена)цена)цена)цена)::::    4444,,,,00% (100,000000% (100,000000% (100,000000% (100,0000))))    

ССССопственичката структураопственичката структураопственичката структураопственичката структура::::        
ББББанки анки анки анки ----    0,00% 0,00% 0,00% 0,00%     

ККККлиенти лиенти лиенти лиенти ----    100,00%100,00%100,00%100,00%    

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 4444....8888....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 10101010----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    4444....8888....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со Тендер со Тендер со Тендер со износи (ограниченизноси (ограниченизноси (ограниченизноси (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33330000    ––––    0000888825252525dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GF27272727    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5330533053305330    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    6666....8888.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    6666....8888....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    85858585....000000.00000.00000.00000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    85858585....000000.00000.00000.00000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    85858585....000000.00000.00000.00000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапкааматна стапкааматна стапкааматна стапка    ((((цена)цена)цена)цена)::::    3333,,,,50505050% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

ССССопственичката структураопственичката структураопственичката структураопственичката структура::::        
Банки Банки Банки Банки ----    0,00% 0,00% 0,00% 0,00%     

Клиенти Клиенти Клиенти Клиенти ----    100,00%100,00%100,00%100,00%    

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 4444....8888....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 11115555----годишнигодишнигодишнигодишни    државни државни државни државни обврзнициобврзнициобврзнициобврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    4444....8888....2015201520152015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33331111    ––––    0000888830303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GFMKMINF20GF35353535    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5330533053305330    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    6666....8888.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    6666....8888....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    31313131....170170170170.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    31313131....170170170170.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    31313131....170170170170.000.000.000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапкааматна стапкааматна стапкааматна стапка    ((((цена)цена)цена)цена)::::    4444,,,,00000000% (100,0000% (100,0000% (100,0000% (100,0000))))    

ССССопственичката структураопственичката структураопственичката структураопственичката структура::::        
ББББанки анки анки анки ----    0,00% 0,00% 0,00% 0,00%     

ККККлиенти лиенти лиенти лиенти ----    100,00%100,00%100,00%100,00%    

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18181818....08080808....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузулагодишни државни обврзници без девизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18181818....08080808.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////32323232    ––––    0825082508250825    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF43MKMINF20GF43MKMINF20GF43MKMINF20GF43    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20202020....08080808.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20202020....08080808....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    260260260260....650650650650.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    260260260260....650650650650.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    260260260260....650650650650.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,88880000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со ознака DO2015/32 – 0825, 

која се одржа на 18.08.2015 година, беше понуден износ од 260.650.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 260.650.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 260.650.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 18.08.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18181818....08080808....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18181818....08080808.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33333333    ––––    0000888830303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF50MKMINF20GF50MKMINF20GF50MKMINF20GF50    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    евроевроевроевро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,4926492649264926    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20202020....08080808.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20202020....08080808....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    268268268268....620620620620.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    268268268268....620620620620.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    268268268268....620620620620.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,00000000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/33 – 0830dk, 

која се одржа на 18.08.2015 година, беше понуден износ од 268.620.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 268.620.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 268.620.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 18.08.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 25252525....08080808....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    25252525....08080808.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33334444    ––––    0000888825252525    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    27272727....08080808.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    67676767....300300300300.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    67676767....300300300300.0.0.0.000000000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    67676767....300300300300.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,88880000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула, со ознака DO2015/34 – 0825, 

која се одржа на 25.08.2015 година, беше понуден износ од 67.300.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 67.300.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 67.300.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници без девизна клаузула издадени на 25.08.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....09090909....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....09090909.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2015151515////33334444bbbb    ––––    0000888825252525    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....09090909.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    87878787....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    85858585....500500500500.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    85858585....500500500500.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,80808080%%%%    ((((100,2857103825100,2857103825100,2857103825100,2857103825))))        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 20.09.2015 година изнесува 

440.000.000,00 денари, а износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 23.09.2015 

година изнесува 970.000.000,00 денари 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 01010101....12121212....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    01010101....12121212.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2015151515////33334444cccc    ––––    0000888825252525    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    03030303....12121212.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2025202520252025    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    150150150150....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    26262626....868686860000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    26262626....868686860000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,80% (3,80% (3,80% (3,80% (101010101111,,,,0034863388)0034863388)0034863388)0034863388)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 29.11.2015 година изнесува 100.180.000 

денари, на 02.12.2015 година достасуваат 3.406.700.000 денари, на 05.12.2015 година достасуваат 300.000.000 

денари и на 06.12.2015 година достасуваат 28.500.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....09090909....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    15151515....09090909.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2015151515////33334444аааа    ––––    0000888825252525    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68MKMINF20GF68    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    17171717....09090909.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    73737373....500500500500.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    73737373....500500500500.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    73737373....500500500500.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,88880000%%%%    ((((100,2140327869100,2140327869100,2140327869100,2140327869))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 20.09.2015 година изнесува 

440.000.000,00 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 25252525....08080808....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    25252525....08080808.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33335555    ––––    0000888825252525dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF76MKMINF20GF76MKMINF20GF76MKMINF20GF76    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    евроевроевроевро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,4924924924925555    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    27272727....08080808.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    136136136136....950950950950.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    136136136136....950950950950.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    136136136136....950950950950.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    3333,,,,50505050%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 10-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/35 – 0825dk, 

која се одржа на 25.08.2015 година, беше понуден износ од 136.950.000 денари за државни обврзници со рок 

на достасување од 10 години. Побарувачката за 10-годишните државни обврзници изнесуваше 136.950.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 136.950.000 денари. Во сопственичката структура на 10-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 25.08.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 25252525....08080808....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    25252525....08080808.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////33336666    ––––    0000888830303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF84MKMINF20GF84MKMINF20GF84MKMINF20GF84    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    евроевроевроевро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,4924924924925555    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    27272727....08080808.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    27272727....08080808....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    65656565....700700700700.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    65656565....700700700700.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    65656565....700700700700.000.000.000.000    

Каматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (цКаматна стапка (ценаенаенаена))))::::    4444,,,,00000000%%%%    (100,(100,(100,(100,0000000000000000))))    

  
На аукцијата на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула, со ознака DO2015/36 – 0830dk, 

која се одржа на 25.08.2015 година, беше понуден износ од 65.700.000 денари за државни обврзници со рок на 

достасување од 15 години. Побарувачката за 15-годишните државни обврзници изнесуваше 65.700.000 

денари, а реализацијата изнесуваше 65.700.000 денари. Во сопственичката структура на 15-годишните 

државни обврзници со девизна клаузула издадени на 25.08.2015 година, банките учествуваат со 0,00%, 

додека клиентите со 100,00%. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....09090909....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    15151515....09090909.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////37373737    ––––    0930093009300930dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GF92MKMINF20GF92MKMINF20GF92MKMINF20GF92    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    17171717....09090909.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    17171717....09090909....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    102102102102....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    102102102102....000000000000.00.00.00.000000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    102102102102....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 20.09.2015 година изнесува 

440.000.000,00 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....09090909....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....09090909.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/38 DO2015/38 DO2015/38 DO2015/38 ----    0925dk0925dk0925dk0925dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG00MKMINF20GG00MKMINF20GG00MKMINF20GG00    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6930693069306930    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....09090909.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....09090909....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    90909090....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    89898989....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    89898989....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,50505050%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 20.09.2015 година изнесува 

440.000.000,00 денари, а износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 23.09.2015 

година изнесува 970.000.000,00 денари 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....09090909....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....09090909.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/39 DO2015/39 DO2015/39 DO2015/39 ----    0930dk0930dk0930dk0930dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG18MKMINF20GG18MKMINF20GG18MKMINF20GG18    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6930693069306930    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....09090909.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....09090909....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    284284284284....000000000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    250250250250....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    250250250250....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 20.09.2015 година изнесува 

440.000.000,00 денари, а износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 23.09.2015 

година изнесува 970.000.000,00 денари 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606....10101010....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606....10101010.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/40DO2015/40DO2015/40DO2015/40    ----    1010101030dk30dk30dk30dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG26MKMINF20GG26MKMINF20GG26MKMINF20GG26    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6936936936933333    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    08080808....10101010.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08080808....10101010....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    30303030....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    30303030....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    30303030....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0Банки: 0Банки: 0Банки: 0,00%,00%,00%,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
* Износот на државни хартии од вредност кој достасува за исплата на 03.10.2015 година изнесува 

60.000.000,00 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 27.1027.1027.1027.10....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    27272727....10101010.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////41414141    ––––    1010101030303030dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG34MKMINF20GG34MKMINF20GG34MKMINF20GG34    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6675667566756675    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    29292929....10101010.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    29292929....10101010....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    389.620.00389.620.00389.620.00389.620.000 0 0 0     

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    389.620.000 389.620.000 389.620.000 389.620.000     

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    389.620.000 389.620.000 389.620.000 389.620.000     

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 17171717....11111111....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 10101010----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    17171717....11111111.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/42 DO2015/42 DO2015/42 DO2015/42 ----    1111111125dk25dk25dk25dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG42MKMINF20GG42MKMINF20GG42MKMINF20GG42    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5771577157715771    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    19191919....11111111.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11110000    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19191919....11111111....2020202025252525    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    11111111....555500000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    11111111....500500500500.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    11111111....500500500500.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,50505050%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 17171717....11111111....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    17171717....11111111.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/43DO2015/43DO2015/43DO2015/43    ----    1111111130dk30dk30dk30dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG59MKMINF20GG59MKMINF20GG59MKMINF20GG59    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,577161,577161,577161,5771    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    19191919....11111111.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19191919....11111111....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    55550000....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    55550000....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    55550000....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    

  
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗАМИНИСТЕРСТВО ЗАМИНИСТЕРСТВО ЗАМИНИСТЕРСТВО ЗА    ФИНАНСИИФИНАНСИИФИНАНСИИФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00001111....11112222....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    01010101....11112222.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015/4DO2015/4DO2015/4DO2015/44444    ----    1111222230dk30dk30dk30dk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG67MKMINF20GG67MKMINF20GG67MKMINF20GG67    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,620661,620661,620661,6206    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    03030303....11112222.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    03030303....11112222....2020202030303030    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    222255550000....000000000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    131131131131....555500000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    131131131131....555500000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000%%%%    (100(100(100(100,,,,000)000)000)000)        

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%Клиенти: 100,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 29.11.2015 година изнесува 100.180.000 

денари, на 02.12.2015 година достасуваат 3.406.700.000 денари, на 05.12.2015 година достасуваат 300.000.000 

денари и на 06.12.2015 година достасуваат 28.500.000 денари.  
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....12121212....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    15151515....12121212.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////45454545    ––––    1212121225252525ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG75MKMINF20GG75MKMINF20GG75MKMINF20GG75    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6950695069506950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    17171717....12121212.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    17171717....12121212....2025202520252025    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    114.114.114.114.000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    114114114114.00.00.00.000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    114114114114....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,55550% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 20.12.2015 година изнесува 30.000.000 

денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....12121212....2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....12121212.2015.2015.2015.2015    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2015DO2015DO2015DO2015////44446666    ––––    1212121225252525ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG83MKMINF20GG83MKMINF20GG83MKMINF20GG83    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,7015701570157015    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....12121212.20.20.20.2011115555    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....12121212....2025202520252025    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    150150150150....000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    117117117117....616161610000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    117117117117....616161610000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,55550% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 23.12.2015 година изнесува 

1.150.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 11112222....01010101....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    12121212....01010101.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////01010101    ––––    0101010122226666ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GG91MKMINF20GG91MKMINF20GG91MKMINF20GG91    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,5876587658765876    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    14141414....01010101.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11114444....01010101....2026202620262026    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    205205205205....777777770000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    205205205205....777777770000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    205205205205....777777770000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,55550% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 13.01.2016 година изнесува 

950.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 11112222....01010101....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    12121212....01010101.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00002222    ––––    0101010131313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH09MKMINF20GH09MKMINF20GH09MKMINF20GH09    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,587661,587661,587661,5876    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    14141414....01010101.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11114444....01010101....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    193193193193....000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    193193193193....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    193193193193....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,00000000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 13.01.2016 година изнесува 

950.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 20202020....01010101....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....01010101.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00003333    ––––    0101010131313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH17MKMINF20GH17MKMINF20GH17MKMINF20GH17    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6935693569356935    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222....01010101.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222....01010101....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    370370370370....555500000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    370.5370.5370.5370.500000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    370.5370.5370.5370.500000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22226666....01010101....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22226666....01010101.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00004444    ––––    0101010131313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH25MKMINF20GH25MKMINF20GH25MKMINF20GH25    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6977697769776977    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22228888....01010101.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22228888....01010101....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    175.75175.75175.75175.750000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    175.75175.75175.75175.750000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    175.75175.75175.75175.750000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 27.01.2016 година изнесува 

545.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00009999....00002222....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00009999....00002222.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00005555    ––––    0000222222226666    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH58MKMINF20GH58MKMINF20GH58MKMINF20GH58    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    ддддевизна евизна евизна евизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11111111....00002222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11111111....00002222....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    131131131131....555500000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    131131131131....505050500000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    131131131131....505050500000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,99990% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 10.02.2016 година изнесува 

435.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00009999....00002222....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00009999....00002222.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00006666    ––––    0000222222226666ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH66MKMINF20GH66MKMINF20GH66MKMINF20GH66    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6954695469546954    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11111111....00002222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11111111....00002222....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    35353535....000000000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    35353535....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    35353535....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,77770% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 10.02.2016 година изнесува 

435.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 09090909....00002222....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    09090909....00002222.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00007777    ––––    0000222231313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH74MKMINF20GH74MKMINF20GH74MKMINF20GH74    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6954695469546954    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11111111....00002222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11111111....00002222....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    91919191....666600000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    91.6091.6091.6091.600000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    91.6091.6091.6091.600000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 10.02.2016 година изнесува 

435.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....00003333....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    15151515....00003333.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00008888    ––––    0000333331313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH82MKMINF20GH82MKMINF20GH82MKMINF20GH82    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6946946946942222    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11117777....00003333.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11117777....00003333....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    128128128128....333300000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    128128128128....333300000000.0.0.0.000000000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    128128128128....333300000000.0.0.0.000000000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22222222....00003333....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22222222....00003333.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////00009999    ––––    0000333322226666    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    ддддевизна евизна евизна евизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    24242424....00003333.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    229229229229....888800000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    229.80229.80229.80229.800000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    229.80229.80229.80229.800000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,99990% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 23.03.2016 година изнесува 

5.782.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 29292929....03030303....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    29292929....03030303.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09a09a09a09a    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    31313131....03030303.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    55559.89.89.89.800000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    59.8059.8059.8059.800000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    59595959....808080800000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,0737945205100,0737945205100,0737945205100,0737945205))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасаа за исплата на 27.03.2016 година изнесува 732.000.000 

денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....00004444....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05050505....00004444.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909bbbb    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07070707....00004444.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    55556666....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    55556666.0.0.0.000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    55556666....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,1465890411100,1465890411100,1465890411100,1465890411))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достаса за исплата на 04.04.2016 година изнесува 300.000.000 

денари, а на 06.04.2016 година достасуваат 440.000.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 19191919....00004444....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    19191919....00004444.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909cccc    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    21212121....00004444.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    153153153153....555500000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    153153153153....555500000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    153153153153....555500000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,2941780822100,2941780822100,2941780822100,2941780822))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00003333....00005555....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    03030303....00005555.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909dddd    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00005555....00005555.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    46464646....555500000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    46464646....555500000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    46464646....555500000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,4407671233100,4407671233100,4407671233100,4407671233))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 04.05.2016 година изнесува 

6.236.780.000 денари. 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 10101010....00005555....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    10101010....00005555.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909eeee    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    12121212....00005555.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    80808080....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    55550000....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    55550.00.00.00.000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,5145616438100,5145616438100,5145616438100,5145616438))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 31313131....00005555....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    31313131....00005555.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909ffff    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    02020202....00006666.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    99996666....727272720000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    99996666....727272720000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    99996666....727272720000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,7359452055100,7359452055100,7359452055100,7359452055))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 01.06.2016 година изнесува 

3.648.290.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606....00007777....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606....00007777.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////09090909gggg    ––––    0000326326326326    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90MKMINF20GH90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    08080808....00007777.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    24242424....00003333....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    142142142142....222200000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    142142142142.200.200.200.200.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    142142142142.200.200.200.200.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((101,1176027397101,1176027397101,1176027397101,1176027397))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 06.07.2016 година изнесува 

335.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 29292929....00003333....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    29292929....00003333.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////10101010    ––––    0000333331313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI08MKMINF20GI08MKMINF20GI08MKMINF20GI08    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6969696933333333    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    31313131....00003333.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    31313131....00003333....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    161161161161....555500000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    161161161161....555500000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    161161161161....555500000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасаа за исплата на 27.03.2016 година изнесува 732.000.000 

денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00005555....00004444....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00005555....00004444.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11111111    ––––    0000444422226666ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI16MKMINF20GI16MKMINF20GI16MKMINF20GI16    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР::::    61,61,61,61,6666777791919191    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07070707....00004444.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07070707....00004444....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    20202020....999900000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    20202020....999900000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    20202020....999900000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,3,3,3,77770% (0% (0% (0% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достаса за исплата на 04.04.2016 година изнесува 300.000.000 

денари, а на 06.04.2016 година достасуваат 440.000.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 12121212....00004444....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    12121212....00004444.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11112222    ––––    0000444431313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI24MKMINF20GI24MKMINF20GI24MKMINF20GI24    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6586586586583333    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    14141414....00004444.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    14141414....00004444....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    124124124124....000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    121212124444....000000000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    121212124444....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасаа за исплата на 13.04.2016 година изнесува 

1.475.000.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 07070707....00006666....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    07070707....00006666.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11113333    ––––    0000666631313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI32MKMINF20GI32MKMINF20GI32MKMINF20GI32    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6933693369336933 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    09090909....00006666.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....00006666....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    191191191191....000000000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    191191191191....000000000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    191191191191....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00,00,00,00%%%%    
 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 21212121....00006666....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    21212121....00006666.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11114444    ––––    0000666631313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI40MKMINF20GI40MKMINF20GI40MKMINF20GI40    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6980698069806980 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    23232323....00006666.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    23232323....00006666....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    176176176176....999900000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    176.90176.90176.90176.900000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    176.90176.90176.90176.900000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достаса за исплата на 20.06.2016 година изнесува 950.000.000 

денари, а на 22.06.2016 година достасуваат 1.125.730.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606....00007777....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606....00007777.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11115555    ––––    0000777731313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI57MKMINF20GI57MKMINF20GI57MKMINF20GI57    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6864686468646864 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    08080808....00007777.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08080808....00007777....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    112112112112....777700000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    112.70112.70112.70112.700000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    112.70112.70112.70112.700000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 06.07.2016 година изнесува 

335.000.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22226666....00007777....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22226666....00007777.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////11116666    ––––    0000777731313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI65MKMINF20GI65MKMINF20GI65MKMINF20GI65    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4945494549454945 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22228888....00007777.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22228888....00007777....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    173173173173....222200000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    173173173173....222200000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    173173173173....222200000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 27.07.2016 година изнесува 

1.126.700.000 денари. 

 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

 

Скопје, 16.8.2016 година 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
за резултати од аукција на 10-годишни државни обврзници без девизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција: 16.8.2016 

Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена) 

Ознака на аукција: DO2016/17 - 0826 

ISIN: MKMINF20GI73 

Девизна клаузула: Без девизна клаузула 

Рок на уплата (во работни денови): 2 

Датум на уплата: 18.8.2016 

Достасување (во години): 10 

Датум на достасување: 18.8.2026 

Понуда (во денари): 171.070.000 

Побарувачка (во денари): 171.070.000 

Реализација (во денари): 171.070.000 

Каматна стапка (цена): 3,90% (100,000) 

Сопственичка структура: 
Банки: 0,00% 

Клиенти: 100,00% 
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 17.8.2016 година изнесува 

1.303.850.000 денари. 

 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 12121212....10101010....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    12121212....10101010.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////17a17a17a17a    ––––    0000888826262626    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    14141414....10101010.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    18181818....00008888....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    280280280280....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    280280280280....000000000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    280280280280....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090%%%%    ((((100,5990410959100,5990410959100,5990410959100,5990410959))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2016 година изнесува 

4.000.830.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22229999....11111111....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22229999....11111111.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////17b17b17b17b    ––––    0000888826262626    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01010101....11112222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    18181818....00008888....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    90909090....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денПобарувачка (во денари):ари):ари):ари):    99991111....222200000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    99990000....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090% (101,1069178082)% (101,1069178082)% (101,1069178082)% (101,1069178082)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 30.11.2016 година изнесува 

3.258.000.000 денари, а на 01.12.2016 година достасуваат 3.775.150.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424, ++ 389 2 3255 610 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22220000....11112222....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    
 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11110000----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....11112222.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011116666////17171717cccc    ––––    0000888826262626    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73MKMINF20GI73    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизнаБез девизнаБез девизнаБез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222....11112222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    10101010    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    18181818....00008888....2022022022026666    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    400400400400....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    398398398398....999999990000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    398398398398....999999990000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,90909090% (% (% (% (101,3293013699101,3293013699101,3293013699101,3293013699))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%Банки: 0,00%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,00%,00%,00%,00%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува во декември 2016 година изнесува 6.612.750.000 

денари.  

 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

 

Скопје, 16.8.2016 година 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
за резултати од аукција на 10-годишни државни обврзници со девизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција: 16.8.2016 

Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена) 

Ознака на аукција: DO2016/18 - 0826dk 

ISIN: MKMINF20GI81 

Девизна клаузула: Со евро клаузула 

Среден девизен курс МКД/ЕУР: 61,4922 

Рок на уплата (во работни денови): 2 

Датум на уплата: 18.8.2016 

Достасување (во години): 10 

Датум на достасување: 18.8.2026 

Понуда (во денари): 154.660.000 

Побарувачка (во денари): 154.660.000 

Реализација (во денари): 154.660.000 

Каматна стапка (цена): 3,70% (100,000) 

Сопственичка структура: 
Банки: 0,00% 

Клиенти: 100,00% 
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 17.8.2016 година изнесува 

1.303.850.000 денари. 

 

 

 



 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

 

Скопје, 16.8.2016 година 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
за резултати од аукција на 15-годишни државни обврзници со девизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција: 16.8.2016 

Тип на тендер: Тендер со износи (ограничен-со цена) 

Ознака на аукција: DO2016/19 - 0831dk 

ISIN: MKMINF20GI99 

Девизна клаузула: Со евро клаузула 

Среден девизен курс МКД/ЕУР: 61,4922 

Рок на уплата (во работни денови): 2 

Датум на уплата: 18.8.2016 

Достасување (во години): 15 

Датум на достасување: 18.8.2031 

Понуда (во денари): 154.000.000 

Побарувачка (во денари): 154.000.000 

Реализација (во денари): 154.000.000 

Каматна стапка (цена): 4,30% (100,000) 

Сопственичка структура: 
Банки: 0,00% 

Клиенти: 100,00% 
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 17.8.2016 година изнесува 

1.303.850.000 денари. 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 30.30.30.30.00008888....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    30303030....00008888.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////20202020    ––––    0909090931313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ07MKMINF20GJ07MKMINF20GJ07MKMINF20GJ07    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4954954954950000 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01010101....00009999.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    01010101....00009999....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    218218218218....999900000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    218218218218....999900000000.0.0.0.000000000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    218218218218....999900000000.0.0.0.000000000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 31.08.2016 година изнесува 

452.270.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 20202020....00009999....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....00009999.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22221111    ––––    0909090931313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ15MKMINF20GJ15MKMINF20GJ15MKMINF20GJ15    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,5052505250525052 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222....00009999.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222....00009999....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    298298298298....555500000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    298298298298....555500000000.0.0.0.000000000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    298298298298....555500000000.0.0.0.000000000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,33330000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 21.09.2016 година изнесува 

2.166.200.000    денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22227777....00009999....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22227777....00009999.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22222222    ––––    0909090931313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ23MKMINF20GJ23MKMINF20GJ23MKMINF20GJ23    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4937493749374937 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22229999....00009999.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    29292929....00009999....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    470470470470....525252520000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    470470470470....525252520000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    470470470470....525252520000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,30303030% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 29.09.2016 година изнесува 

877.740.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 12121212....10101010....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    12121212....10101010.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22223333    ––––    1010101031313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ31MKMINF20GJ31MKMINF20GJ31MKMINF20GJ31    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4934934934933333 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    14141414....10101010.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    14141414....10101010....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    210210210210....959595950000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    210210210210....959595950000.0.0.0.000000000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    210210210210....959595950000.0.0.0.000000000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,30303030% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2016 година изнесува 

4.000.830.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 01010101....11111111....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    01010101....11111111.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22226666    ––––    1111111131313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ64MKMINF20GJ64MKMINF20GJ64MKMINF20GJ64    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,5731573157315731 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    03030303....11111111.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    03030303....11111111....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    532532532532....737373730000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    532.73532.73532.73532.730000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    532.73532.73532.73532.730000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,30303030% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2016 година изнесува 

7.230.380.000    денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22229999....11111111....2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22229999....11111111.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22228888    ––––    1111222231313131ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ80MKMINF20GJ80MKMINF20GJ80MKMINF20GJ80    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4830483048304830 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01010101....11112222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    01010101....12121212....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    465465465465....000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    519519519519....676767670000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    465465465465....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,30303030% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата на 30.11.2016 година изнесува 

3.258.000.000 денари, а на 01.12.2016 година достасуваат 3.775.150.000 денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22220000....11112222....2012012012016666    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    20202020....11112222.201.201.201.2016666    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2016666////22229999    ––––    1111222231313131dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GJ98MKMINF20GJ98MKMINF20GJ98MKMINF20GJ98    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4861486148614861 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222....11112222.20.20.20.2011116666    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222....12121212....2020202031313131    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    870870870870....000000000000....000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.092.581.092.581.092.581.092.580000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    870870870870....000011110000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,30303030% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува во декември 2016 година изнесува 6.612.750.000 

денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 10101010....01010101....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    10101010....01010101.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////02020202    ––––    0000111132323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GK04MKMINF20GK04MKMINF20GK04MKMINF20GK04    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4951495149514951 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    12121212....01010101.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11112222.01.01.01.01....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    700700700700....000000000000....000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1741.1741.1741.174....545454540000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    700700700700....000011110000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,11110000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 25252525,,,,54545454%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 74747474,,,,46464646%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува во јануари 2017 година изнесува 2.370.000.000 

денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 24242424....01010101....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    24242424....01010101.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////05050505    ––––    0000111132323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GK46MKMINF20GK46MKMINF20GK46MKMINF20GK46    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,5205520552055205 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22226666....01010101.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626.01.01.01.01....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    575575575575....000000000000....000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1511.1511.1511.151.48.48.48.480000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    575575575575....000033330000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 34343434,,,,74%74%74%74%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 65656565,,,,26262626%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува во јануари 2017 година изнесува 2.370.000.000 

денари.  

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје,1Скопје,1Скопје,1Скопје,14444....00002222....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    11114444....00002222.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////06060606    ––––    0000222232323232ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GK53MKMINF20GK53MKMINF20GK53MKMINF20GK53    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,5500550055005500 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11116666....00002222.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11116666.0.0.0.02222....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    777700000000....000000000000.0.0.0.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    954954954954....727272720000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    700700700700....000011110000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во февруари 2017 година изнесува 

2.918.900.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 07070707....00003333....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    07070707....00003333.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////08080808    ––––    0000333332323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GK79MKMINF20GK79MKMINF20GK79MKMINF20GK79    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4950495049504950 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    09090909....00003333.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909.0.0.0.03333....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    600600600600....000000000000....000000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    588588588588....717171710000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    588588588588....717171710000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2017 година изнесува 

10.383.420.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 21212121....00003333....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    21212121....00003333.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////10101010    ––––    0000333333332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GK95MKMINF20GK95MKMINF20GK95MKMINF20GK95    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6227622762276227 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    23232323....00003333.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    23232323.0.0.0.03333....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    456456456456....555555550000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    456456456456....555555550000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    456456456456....555555550000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2017 година изнесува 

10.383.420.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28282828....00003333....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22228888....00003333.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11111111    ––––    0000333333332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL03MKMINF20GL03MKMINF20GL03MKMINF20GL03    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6945694569456945 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    33330000....00003333.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    30303030.0.0.0.03333....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    111183838383....474747470000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    183.47183.47183.47183.470000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    183.47183.47183.47183.470000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2017 година изнесува 

10.383.420.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 04040404....00004444....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    04040404....00004444.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11112222    ––––    0000444433332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL11MKMINF20GL11MKMINF20GL11MKMINF20GL11    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6961696169616961 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    06060606....00004444.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    00006666.0.0.0.04444....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    227227227227....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    227227227227.00.00.00.000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    227227227227....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во април 2017 година изнесува 

872.600.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00002222....00005555....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00002222....00005555.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11114444    ––––    0000555533332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL37MKMINF20GL37MKMINF20GL37MKMINF20GL37    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6161616159595959 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    04040404....00005555.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    00004444.0.0.0.05555....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    185185185185....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    291291291291....030303030000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    185185185185....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во мај 2017 година изнесува 

4.309.420.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00006666....00006666....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00006666....00006666.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11116666    ––––    0000666633332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL52MKMINF20GL52MKMINF20GL52MKMINF20GL52    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6950695069506950 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00008888....00006666.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    00008888.0.0.0.06666....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    300300300300....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    806806806806....454545450000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    300300300300....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 12121212,,,,44440000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 87878787,,,,66660000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јуни 2017 година изнесува 

1.999.530.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 20202020....00006666....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    20202020....00006666.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11117777    ––––    0000666632323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GLMKMINF20GLMKMINF20GLMKMINF20GL60606060    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6950695069506950 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222....00006666.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222.0.0.0.06666....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    333345454545....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    507507507507....303030300000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    333345454545....000022220000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јуни 2017 година изнесува 

1.999.530.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 27272727....00006666....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    27272727....00006666.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11118888    ––––    0000666633332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL78MKMINF20GL78MKMINF20GL78MKMINF20GL78    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6947694769476947 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    29292929....00006666.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    29292929.0.0.0.06666....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    900900900900....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1401.1401.1401.140....505050500.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    999900000000....000000000.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јуни 2017 година изнесува 

1.999.530.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 04040404....00007777....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    04040404....00007777.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////11119999    ––––    0000777733332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL86MKMINF20GL86MKMINF20GL86MKMINF20GL86    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,6961,6961,6961,6929292929    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    06060606....00007777.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    06060606.0.0.0.07777....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    454545459999....646464640000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    454545459999....646464640000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    454545459999....646464640000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јули 2017 година изнесува 

494.000.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18181818....00007777....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18181818....00007777.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////20202020    ––––    0000777733332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GL94MKMINF20GL94MKMINF20GL94MKMINF20GL94     

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,549261,549261,549261,5492    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20202020....00007777.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.20.20.20.00007777....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    116116116116....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    116116116116....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    116116116116....000000000000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јули 2017 година изнесува 

494.000.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00008888....00008888....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 5555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00008888....00008888.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22221111    ––––    0000888822222222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM02MKMINF20GM02MKMINF20GM02MKMINF20GM02    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11110000....00008888.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    5555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11110.0.0.0.00008888....2020202022222222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    450450450450....000000000.00.00.00.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    405405405405....000000000.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    405405405405....000000000.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2222,,,,55550000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2017 година изнесува 

3.662.810.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00008888....00008888....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00008888....00008888.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22222222    ––––    0000888833332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM10MKMINF20GM10MKMINF20GM10MKMINF20GM10    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11110000....00008888.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11110.0.0.0.00008888....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.2001.2001.2001.200....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    982982982982....646464640.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    982.640.000982.640.000982.640.000982.640.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2017 година изнесува 

3.662.810.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....00008888....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 5555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    15151515....00008888.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22223333    ––––    0000888822222222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM28MKMINF20GM28MKMINF20GM28MKMINF20GM28    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4954495449544954    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    17171717....00008888.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    5555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11117777....00008888....2020202022222222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    200200200200....000000000.00.00.00.000000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    80808080....000000000.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    80808080....000000000.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2222,,,,55550000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2017 година изнесува 

3.662.810.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 15151515....00008888....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    11115555....00008888.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22224444    ––––    0000888833332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM36MKMINF20GM36MKMINF20GM36MKMINF20GM36    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,495461,495461,495461,4954    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    11117777....00008888.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    11117777....00008888....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    880.500880.500880.500880.500.000.000.000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    880.500.000880.500.000880.500.000880.500.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    880.500.000880.500.000880.500.000880.500.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2017 година изнесува 

3.662.810.000 денари. 

 



 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    
    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....00009999.2017.2017.2017.2017    годинагодинагодинагодина                

    

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од аза резултати од аза резултати од аза резултати од аукција на укција на укција на укција на 11115555----годишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзницигодишни државни обврзници    сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

    

    

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05.09.201705.09.201705.09.201705.09.2017    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со Тендер со Тендер со Тендер со износи (ограниченизноси (ограниченизноси (ограниченизноси (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22226666    ----    0000999932323232dkdkdkdk    

ISIN:ISIN:ISIN:ISIN:    MKMINF20GM69MKMINF20GM69MKMINF20GM69MKMINF20GM69    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    евроевроевроевро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс (МКД/ЕУР)Среден девизен курс (МКД/ЕУР)Среден девизен курс (МКД/ЕУР)Среден девизен курс (МКД/ЕУР)    61.694661.694661.694661.6946    

Рок на уплата (во работни денови)Рок на уплата (во работни денови)Рок на уплата (во работни денови)Рок на уплата (во работни денови)::::    2222    

Датум на уплатаДатум на уплатаДатум на уплатаДатум на уплата::::    07.09.201707.09.201707.09.201707.09.2017    

Достасување во години:Достасување во години:Достасување во години:Достасување во години:    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07.09.07.09.07.09.07.09.2032203220322032    

ПонудаПонудаПонудаПонуда    ((((во денариво денариво денариво денари))))::::    606060601111....727272720.0000.0000.0000.000    

Побарувачка (Побарувачка (Побарувачка (Побарувачка (во денариво денариво денариво денари))))::::    606060601111....727272720.0000.0000.0000.000    

Реализација (Реализација (Реализација (Реализација (во денариво денариво денариво денари))))::::    606060601111....727272720.0000.0000.0000.000    

Купонска каматна стапкаКупонска каматна стапкаКупонска каматна стапкаКупонска каматна стапка    ((((цена):цена):цена):цена):    3,803,803,803,80% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки::::    0%0%0%0%    

КлиентиКлиентиКлиентиКлиенти::::    100%100%100%100%    

* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во септември 2017 година изнесува 5.499.290.000 денари. 
  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 11119999....00009999....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    11119999....00009999.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22227777    ––––    0000999933332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM77MKMINF20GM77MKMINF20GM77MKMINF20GM77    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6555655565556555    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    21212121....00009999.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    21212121....00009999....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.1.1.1.256256256256....111100.00000.00000.00000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.256.100.0001.256.100.0001.256.100.0001.256.100.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.256.100.0001.256.100.0001.256.100.0001.256.100.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во септември 2017 година изнесува  

5.499.290.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 03030303....10101010....2012012012017777    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    03030303....10101010.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////22229999    ––––    1010101020202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GM93MKMINF20GM93MKMINF20GM93MKMINF20GM93    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    05050505....10101010.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    05050505....10101010....2020202020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    922922922922....777700000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    922.70922.70922.70922.700000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    922.70922.70922.70922.700000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2222,35,35,35,35% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 81818181,,,,28282828%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 18181818,,,,72727272%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2017 година изнесува 

4.140.390.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 03030303....10101010....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    03030303....10101010.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////30303030    ––––    1010101033332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN01MKMINF20GN01MKMINF20GN01MKMINF20GN01 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4750475047504750    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    05050505....10101010.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    05050505....10101010....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.1211.1211.1211.121....222244440.0000.0000.0000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1211.1211.1211.121.240.000.240.000.240.000.240.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.1211.1211.1211.121.240.000.240.000.240.000.240.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2017 година изнесува  

4.140.390.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 17171717....10101010....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    17.17.17.17.10101010.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////32323232    ––––    1010101033332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN27MKMINF20GN27MKMINF20GN27MKMINF20GN27 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4848484869696969    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    19191919....10101010.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19191919....10101010....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    460460460460....181818180000.000.000.000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    460460460460....181818180000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    460460460460....181818180000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2017 година изнесува  

4.140.390.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 31313131....10101010....2012012012017777    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    31313131....10101010.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////33334444    ––––    1111111120202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN43MKMINF20GN43MKMINF20GN43MKMINF20GN43    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    02020202....11111111.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    02020202....11111111....2020202020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    537537537537....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    537.00537.00537.00537.000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    537.00537.00537.00537.000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2222,,,,35353535% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 85858585,,,,66666666%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 14141414,,,,34343434%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува  

10.020.630.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 28.11.2028.11.2028.11.2028.11.2011117777    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

    (Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening)    

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    28282828....11111111.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011117777////33334444аааа    ––––    1111111120202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN43MKMINF20GN43MKMINF20GN43MKMINF20GN43    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....11111111.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    02020202....11111111....2020202020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    120120120120....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    131313130000.00.00.00.000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    120120120120.00.00.00.000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,352,352,352,35% (% (% (% (100,1782739726100,1782739726100,1782739726100,1782739726))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 92929292,,,,31313131%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 7777,,,,69696969%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува  

10.020.630.000 денари. 

 



 

 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 31313131....10101010....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати одза резултати одза резултати одза резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    31313131....10101010.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////35353535    ––––    1111111133332222dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN50MKMINF20GN50MKMINF20GN50MKMINF20GN50 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4790479047904790    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    02020202....11111111.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    02020202....11111111....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    530530530530....676767670000.000.000.000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    530530530530....676767670000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    530530530530....676767670000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува  

10.020.630.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22221111....11111111....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22221111....11111111.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////33336666    ––––    1111111132323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN68MKMINF20GN68MKMINF20GN68MKMINF20GN68 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,4949494900000000    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22223333....11111111.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22223333....11111111....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    803803803803.650..650..650..650.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    803803803803.650.000.650.000.650.000.650.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    803803803803.650.000.650.000.650.000.650.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува  

10.020.630.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22228888....11111111....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22228888....11111111.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////33337777    ––––    1111111132323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN76MKMINF20GN76MKMINF20GN76MKMINF20GN76 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,5533553355335533    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    30303030....11111111.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    33330000....11111111....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    125125125125....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    231231231231....929292920.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    125125125125....010101010.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2017 година изнесува  

10.020.630.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....11112222....2012012012017777    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05050505....11112222.201.201.201.2017777    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2017777////33338888    ––––    1111222232323232dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GN84MKMINF20GN84MKMINF20GN84MKMINF20GN84 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61,61,61,61,6970697069706970    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07070707....11112222.20.20.20.2011117777    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07070707....11112222....2020202033332222    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    303.900.303.900.303.900.303.900.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    303.900.000303.900.000303.900.000303.900.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    303.900.000303.900.000303.900.000303.900.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,88880000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во декември 2017 година изнесува 

1.681.980.000 денари. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2DO2DO2DO2010101018888////00004444aaaa    ––––    0000111133333333    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO34MKMINF20GO34MKMINF20GO34MKMINF20GO34    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00008888.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    25.0125.0125.0125.01.20.20.20.2033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    70.00070.00070.00070.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во денари):енари):енари):енари):    77775555....696969690.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    70.000.00070.000.00070.000.00070.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,703,703,703,70% % % % ((((100,4187534247100,4187534247100,4187534247100,4187534247))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: : : : 0.000.000.000.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 101010100.000.000.000.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2018 година изнесува 

9.177.800.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00003333.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00003333.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2DO2DO2DO2010101018888////00004444bbbb    ––––    0000111133333333    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO34MKMINF20GO34MKMINF20GO34MKMINF20GO34    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00005555.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    25.0125.0125.0125.01.20.20.20.2033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    101010100.0000.0000.0000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во денари):денари):денари):денари):    167167167167....999977770.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    101010100.00.00.00.011110.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,703,703,703,70% % % % ((((100,6995890411100,6995890411100,6995890411100,6995890411))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: : : : 0.000.000.000.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 101010100000.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во април 2018 година изнесува 

4.149.650.000 денари. 

 



 

 

  

 

 

 



 

   

 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 13131313.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција нааукција нааукција нааукција на    3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    13131313.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////00006666aaaa    ––––    0000222221212121    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO59MKMINF20GO59MKMINF20GO59MKMINF20GO59    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    15151515.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    15151515.0.0.0.02222.20.20.20.2022221111    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.0001.0001.0001.000.000.000.000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во денари):денари):денари):денари):    1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000.000.000.000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,88880000% % % % ((((100,1370821918100,1370821918100,1370821918100,1370821918))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: : : : 100100100100.00.00.00.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2018 година изнесува 

9.177.800.000 денари. 

 



 

   

 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 27272727.02.02.02.02.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 5555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    27272727.02.02.02.02.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////00007777aaaa    ––––    0000223223223223    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO67MKMINF20GO67MKMINF20GO67MKMINF20GO67    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01010101.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    5555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    15151515....00002222.20.20.20.2022223333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.1.1.1.407407407407....242424240.0000.0000.0000.000    

Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во Побарувачка (во денари):денари):денари):денари):    1.407.240.0001.407.240.0001.407.240.0001.407.240.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.407.240.0001.407.240.0001.407.240.0001.407.240.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,202,202,202,20% (% (% (% (100,0833835616100,0833835616100,0833835616100,0833835616))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100.00.00.00.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0.000.000.000.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во февруари 2018 година изнесува 

3.857.620.000 денари. 

 



 

 

  

 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO201DO201DO201DO2018888////00009999    ––––    0000320320320320    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    08080808.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08080808....00003333.20.20.20.2022220000    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    222200000000.000.000.000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    200200200200.000..000..000..000.000000000000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    202020200.000.0.000.0.000.0.000.000000000000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,61,61,61,60000% (% (% (% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100.00.00.00.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0.000.000.000.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2018 година изнесува 

9.177.800.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 13131313.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција нааукција нааукција нааукција на    2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    13131313.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////00009999aaaa    ––––    0000333320202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    15151515.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08080808.0.0.0.03333.20.20.20.2020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    606060600.0000.0000.0000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    625625625625....000000000.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    606060600.000.0000.000.0000.000.0000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,66660000% % % % ((((100,0306849315100,0306849315100,0306849315100,0306849315))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки::::    96969696.00.00.00.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 4444.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2018 година изнесува 

9.177.800.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 03030303.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција нааукција нааукција нааукција на    2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00003333.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////00009999bbbb    ––––    0000333320202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83MKMINF20GO83    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    05.04.201805.04.201805.04.201805.04.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08.0308.0308.0308.03.20.20.20.2020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    300.000300.000300.000300.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    600600600600.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    333300.000.00000.000.00000.000.00000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,601,601,601,60% (% (% (% (100,1217397260100,1217397260100,1217397260100,1217397260))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: : : : 100100100100.00.00.00.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во април 2018 година изнесува 

4.149.650.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 06060606....00003333....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    06060606....00003333.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/10101010    ----    0303030333333333dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GO91MKMINF20GO91MKMINF20GO91MKMINF20GO91 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.6083608360836083    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    08080808.0.0.0.03333.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    08080808....00003333....2020202033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    70707070....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    160160160160....707070700.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    77770000....000000000.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,20202020% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во март 2018 година изнесува 

9.177.800.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 24242424....00004444....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 30303030----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    24242424....00004444.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11111111    ----    0448044804480448dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP09MKMINF20GP09MKMINF20GP09MKMINF20GP09 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4942494249424942    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    26262626.0.0.0.04444.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    30303030    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    26262626....00004444....2020202048484848    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.1.1.1.222200000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    2.2732.2732.2732.273....424242420.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.2001.2001.2001.200.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,85858585% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во април 2018 година изнесува 

4.149.650.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 05050505....00006666....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници без девизнабез девизнабез девизнабез девизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    05050505....00006666.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/12121212    ----    0000666633333333    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP17MKMINF20GP17MKMINF20GP17MKMINF20GP17 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    07.06.201807.06.201807.06.201807.06.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07.0607.0607.0607.06....2032032032033333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    337.650.000337.650.000337.650.000337.650.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    337.337.337.337.650.000650.000650.000650.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    337.650.000337.650.000337.650.000337.650.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,55550000% (% (% (% (101010100000,,,,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јуни 2018 година изнесува 

1.843.800.000 денари. 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00007777....00008888....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 (Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00007777....00008888.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DDDDO2018/O2018/O2018/O2018/11112222aaaa    ----    0630630630633333    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP17MKMINF20GP17MKMINF20GP17MKMINF20GP17 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна девизна девизна девизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    09090909.0.0.0.08888.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    07070707....00006666....2020202033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    555555550000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (воПобарувачка (воПобарувачка (воПобарувачка (во    денари):денари):денари):денари):    761761761761.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    550550550550.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,503,503,503,50% (% (% (% (100,5951095890100,5951095890100,5951095890100,5951095890))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2018 година изнесува 

2.359.170.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 19191919....00006666....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    19191919....00006666.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11113333    ––––    0000666633333333dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP25MKMINF20GP25MKMINF20GP25MKMINF20GP25 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евроСо евроСо евроСо евро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61.61.61.61.4953495349534953    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    21212121.06.2018.06.2018.06.2018.06.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    21212121.06.06.06.06....2032032032033333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    585858580000....000000000000....000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    585858580000....000000000000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    585858580000....000000000.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,00000000% (% (% (% (101010100000,,,,0000000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јуни 2018 година изнесува 

1.843.800.000 денари. 

 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 17171717....00007777....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 5555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    17171717....00007777.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11114444    ----    0707070723232323    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP33MKMINF20GP33MKMINF20GP33MKMINF20GP33 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна девизна девизна девизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    19191919.0.0.0.07777.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    5555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19.19.19.19.00007777....2020202023232323    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    505505505505....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    505505505505....000000000.0.0.0.000000000000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    505505505505....000000000.0.0.0.000000000000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2222,,,,00000000% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 99999999,,,,00001111%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,99999999%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јули 2018 година изнесува 

2.132.780.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00007777....00008888....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 5555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 (Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00007777....00008888.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2018/2018/2018/2018/11114444aaaa    ----    0707070723232323    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP33MKMINF20GP33MKMINF20GP33MKMINF20GP33 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна девизна девизна девизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    09090909.0.0.0.08888.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    5555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19.19.19.19.00007777....2020202023232323    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    500500500500....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во денари):енари):енари):енари):    600600600600.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    500500500500.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,002,002,002,00%%%%    ((((100,1140684932100,1140684932100,1140684932100,1140684932))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,00,00,00,00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2018 година изнесува 

2.359.170.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 17171717....00007777....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 30303030----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    17171717....00007777.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11115555    ----    0707070748484848dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP41MKMINF20GP41MKMINF20GP41MKMINF20GP41 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4840484048404840    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    19191919.0.0.0.07777.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    30303030    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    19.19.19.19.00007777....2020202048484848    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.1.1.1.222200000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    2.4312.4312.4312.431....979797970.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.2001.2001.2001.200.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,60606060% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јули 2018 година изнесува 

2.132.780.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00007777....00008888....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00007777....00008888.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11116666    ----    0000828282821111    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP58MKMINF20GP58MKMINF20GP58MKMINF20GP58 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    БезБезБезБез    девизна девизна девизна девизна клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    09090909.0.0.0.08888.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....00008888....2020202021212121    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    180180180180....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    180180180180.00.00.00.000.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    180180180180.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,66660000% (% (% (% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2018 година изнесува 

2.359.170.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00007777....00008888....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00007777....00008888.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/11117777    ----    0000888833333333dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP66MKMINF20GP66MKMINF20GP66MKMINF20GP66 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4889488948894889    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    00009999.0.0.0.08888.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    11115555    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    09090909....00008888....2020202033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    350350350350....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    631631631631....555500000.0000.0000.0000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    350350350350....000000.00000.00000.00000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3333,,,,00000000% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во август 2018 година изнесува 

2.359.170.000,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18.0918.0918.0918.09.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18.09.201818.09.201818.09.201818.09.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/18 DO2018/18 DO2018/18 DO2018/18 ––––    0920920920921111    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP74MKMINF20GP74MKMINF20GP74MKMINF20GP74    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20.09.201820.09.201820.09.201820.09.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.09.202120.09.202120.09.202120.09.2021    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.0001.0001.0001.000....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1.1.1.222288880000....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.001.001.001.000000....000022220.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,50% (100,0000)1,50% (100,0000)1,50% (100,0000)1,50% (100,0000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 101010100000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во септември 2018 година изнесува 

4.217.960.000 денари 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 04.1204.1204.1204.12.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција нааукција нааукција нааукција на    3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    04.1204.1204.1204.12.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////18181818bbbb    ––––    0000921921921921    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GP74P74P74P74    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    06.1206.1206.1206.12.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.0920.0920.0920.09.2021.2021.2021.2021    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    200200200200.000.000.000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    373737370000....000000000.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    200200200200....000000000.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,55550000% % % % ((((100,100,100,100,3144383562314438356231443835623144383562))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: 100.00: 100.00: 100.00: 100.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во декември 2018 година изнесува 

3.221.500.000 денари. 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 11116666.10.10.10.10.2018.2018.2018.2018    годинагодинагодинагодина    

    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција нааукција нааукција нааукција на    3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула  

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening) 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    16.1016.1016.1016.10.2018.2018.2018.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO20DO20DO20DO2011118888////18181818aaaa    ––––    0000921921921921    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GMKMINF20GP74P74P74P74    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула     

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    18.1018.1018.1018.10.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.09.202120.09.202120.09.202120.09.2021    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    606060600.0000.0000.0000.000.000.000.000.000    

Побарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во деПобарувачка (во денари):нари):нари):нари):    700700700700....000000000.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    600600600600....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,55550000% % % % ((((100,100,100,100,1140684932114068493211406849321140684932))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
БанкиБанкиБанкиБанки: 100.00: 100.00: 100.00: 100.00%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000.00.00.00.00%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2018 година изнесува 

7.416.390.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18.09.201818.09.201818.09.201818.09.2018    

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18.09.201818.09.201818.09.201818.09.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/19 DO2018/19 DO2018/19 DO2018/19 ––––    0933093309330933    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP82MKMINF20GP82MKMINF20GP82MKMINF20GP82    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузулаБез девизна клаузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20.09.201820.09.201820.09.201820.09.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.09.203320.09.203320.09.203320.09.2033    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    444400000000....000000000000.000.000.000.000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    456456456456....222200000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    400400400400....000011110.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    3,40% (100,0000)3,40% (100,0000)3,40% (100,0000)3,40% (100,0000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во септември 2018 година изнесува 

4.217.960.000 денари.         
 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 18.09.201818.09.201818.09.201818.09.2018    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ 

за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 11115555----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизнадевизнадевизнадевизна    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    18.09.201818.09.201818.09.201818.09.2018    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/20 DO2018/20 DO2018/20 DO2018/20 ––––    0933d0933d0933d0933dkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GP90MKMINF20GP90MKMINF20GP90MKMINF20GP90    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евроСо евроСо евроСо евро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУРСреден девизен курс МКД/ЕУР    61.61.61.61.4954954954950000    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    20.09.201820.09.201820.09.201820.09.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    20.09.203320.09.203320.09.203320.09.2033    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    300300300300....000000000000.00.00.00.000000    

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    509509509509....747474740000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    300300300300....000000000.0000.0000.0000.000    

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,90% (100,0000)2,90% (100,0000)2,90% (100,0000)2,90% (100,0000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0000,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во септември 2018 година изнесува 

4.217.960.000 денари.         
 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 00002222....10101010....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 3333----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    00002222....10101010.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/21212121    ––––    1010101021212121dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GR07MKMINF20GR07MKMINF20GR07MKMINF20GR07    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евроСо евроСо евроСо евро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    04.1004.1004.1004.10.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    3333    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    04040404....10101010....2020202021212121    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    350350350350....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    600600600600.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    350350350350.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1111,,,,11110000% (% (% (% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2018 година изнесува 

7.416.390.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 16161616....10101010....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    16161616....10101010.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/22222222    ––––    1010101020202020dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GR15151515    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евроСо евроСо евроСо евро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4444819819819819    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    18181818.10.10.10.10.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    18181818....10101010....2020202022220000    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    900900900900....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.2001.2001.2001.200.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    899.63899.63899.63899.630.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    0000,,,,99990% (0% (0% (0% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2018 година изнесува 

7.416.390.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 16161616....10101010....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 30303030----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    16161616....10101010.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/23232323    ----    1010101048484848dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GR23MKMINF20GR23MKMINF20GR23MKMINF20GR23 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4848484819191919    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    18.1018.1018.1018.10.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    30303030    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    18181818....10101010....2020202048484848    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    1.21.21.21.200000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    2.3602.3602.3602.360....020020020020.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    1.2001.2001.2001.200.000.000.000.000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    4444,,,,55550000% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 1111,,,,00006666%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 98989898,,,,94949494%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2018 година изнесува 

7.416.390,00 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 30303030....10101010....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    30303030....10101010.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/22224444    ––––    1111111122220000    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GR31313131    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна калузулаБез девизна калузулаБез девизна калузулаБез девизна калузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01010101.1.1.1.11111.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    01010101....11111111....2020202022220000    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    666600000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    600600600600.00.00.00.000.0000.0000.0000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    600600600600....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,301,301,301,30% (% (% (% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2018 година изнесува 

6.353.970.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22220000....11111111....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници безбезбезбез    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула    

(Re(Re(Re(Re----opening)opening)opening)opening)    
 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....11111111.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DODODODO2018/2018/2018/2018/22224444aaaa    ––––    1111111120202020    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GR31313131    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Без девизна калузулаБез девизна калузулаБез девизна калузулаБез девизна калузула    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222.1.1.1.11111.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    01010101....11111111....2020202022220000    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    900900900900....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во дПобарувачка (во денари):енари):енари):енари):    750750750750.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    750750750750....000000000000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,301,301,301,30% (% (% (% (100,0747945205100,0747945205100,0747945205100,0747945205))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2018 година изнесува 

6.353.970.000 денари. 

  



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 30303030....10101010....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    30303030....10101010.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/25252525    ----    1133113311331133dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GR49494949 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    01.1101.1101.1101.11.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    01010101....11111111....2020202033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    400400400400....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    662662662662....414141410000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    444400000000.0.0.0.011110.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,902,902,902,90% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0%0%0%0%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2018 година изнесува 

6.353.970.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22220000....11111111....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....11111111.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/26262626    ----    1120112011201120ddddkkkk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GR56MKMINF20GR56MKMINF20GR56MKMINF20GR56 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222.11.11.11.11.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222....11111111....2020202020202020    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    777700000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1001.1001.1001.100....000000000000.000.000.000.000    

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    777700000000.0.0.0.000000.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    0000,90,90,90,90% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 101010100%0%0%0%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2018 година изнесува 

6.353.970.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 22220000....11111111....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 15151515----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    22220000....11111111.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/22227777    ----    1133113311331133dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GR64MKMINF20GR64MKMINF20GR64MKMINF20GR64 

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузулаСо евро клаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4950495049504950    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    22222222.11.11.11.11.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    15151515    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    22222222....11111111....2020202033333333    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    440440440440....656565650.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    440440440440....656565650.0.0.0.000000000000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    440440440440....656565650.0.0.0.000000000000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    2,902,902,902,90% (100,000)% (100,000)% (100,000)% (100,000)    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 0%0%0%0%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 100100100100%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во ноември 2018 година изнесува 

6.353.970.000 денари. 

 



    
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА    

    

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ    

Министерство за финансии на Република Македонија 

бул. Даме Груев 12,  1000 Скопје  

телефон: ++ 389 2 3255 423, ++ 389 2 3255 424 

факс: ++ 389 2 3255 724 

www.finance.gov.mk 

    

Скопје, Скопје, Скопје, Скопје, 04040404....12121212....2012012012018888    годинагодинагодинагодина        

    

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    

        
за резултати од за резултати од за резултати од за резултати од аукција на аукција на аукција на аукција на 2222----годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници годишни државни обврзници сосососо    девизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузуладевизна клаузула 

 

 

 

 

Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:Датум на одржување на аукција:    04040404....12121212.201.201.201.2018888    

Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:Тип на тендер:    Тендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограниченТендер со износи (ограничен----со цена)со цена)со цена)со цена)    

Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:Ознака на аукција:    DO2018/DO2018/DO2018/DO2018/28282828    ––––    1212121220202020dkdkdkdk    

ISINISINISINISIN::::    MKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GRMKMINF20GR77772222    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    Со евроСо евроСо евроСо евро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:Среден девизен курс МКД/ЕУР:    61.61.61.61.4444888890909090    

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    2222    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    06.1206.1206.1206.12.2018.2018.2018.2018    

Достасување (во Достасување (во Достасување (во Достасување (во годинигодинигодинигодини):):):):    2222    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    06060606....12121212....2020202022220000    

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    333300000000....000000000.0.0.0.000000000000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    1.1.1.1.000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    300300300300....000000000.0000.0000.0000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    0000,,,,99990% (0% (0% (0% (100,100,100,100,000000000000))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 100100100100,,,,00000000%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 0000,,,,00000000%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во декември 2018 година изнесува 

3.221.500.000 денари. 
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