
    
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. 

  





 

 
 

MKMINF20GS14

 

 

 



 
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, 15.01.2019 година  
 
 
 

ПРОСПЕКТ ЗА КОТАЦИЈА 
 

 од аукција на 2-годишни државни обврзници без девизна клаузула 
 

 
 
 
Датум на одржување на аукција: 15.1.2019 

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

Ознака на аукција: DO2019/01 – 0121 

ISIN: MKMINF20GR98 

Девизна клаузула: Без девизна клаузула 

Рок на уплата (во работни денови): 2 

Датум на уплата: 17.01.2019 

Достасување (во години): 2 

Датум на достасување: 17.01.2021 

Понуда (во денари): 700.000.000 

Побарувачка (во денари): 2.600.000.000 

Реализација (во денари): 700.000.000 

Каматна стапка (цена): 1,10% (100,0000)  

Сопственичка структура: Банки: 100,00% 
Клиенти: 0,00% 

* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јануари 2019 година изнесува 
1.978.600.000 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, 25.12.2018 година  
 
 
 

ПРОСПЕКТ ЗА КОТАЦИЈА 
 од аукција на 2-годишни државни обврзници со девизна клаузула 

 

 
 
 
Датум на одржување на аукција: 25.12.2018 

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

Ознака на аукција: DO2018/29 – 1220dk 

ISIN: MKMINF20GR80 

Девизна клаузула: Со евро клаузула 

Среден девизен курс МКД/ЕУР: 61.4879 

Рок на уплата (во работни денови): 2 

Датум на уплата: 27.12.2018 

Достасување (во години): 2 

Датум на достасување: 27.12.2020 

Понуда (во денари): 450.000.000 

Побарувачка (во денари): 950.000.000 

Реализација (во денари): 450.010.000 

Каматна стапка (цена): 0,90% (100,000) 

Сопственичка структура: Банки: 100,00% 
Клиенти: 0,00% 

* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во декември 2018 година изнесува 
3.221.500.000 денари. 
  





 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАААА    

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, 23.123.123.123.1....2012012012019999    годинагодинагодинагодина                    

ПРОСПЕКТПРОСПЕКТПРОСПЕКТПРОСПЕКТ            

ААААукција на укција на укција на укција на 30303030----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:    29.1.201929.1.201929.1.201929.1.2019        

Време на прием на понудиВреме на прием на понудиВреме на прием на понудиВреме на прием на понуди::::    11:0011:0011:0011:00    ----    12:00 часот12:00 часот12:00 часот12:00 часот    

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 со со со 

цена)цена)цена)цена)    

Ознака на ауОзнака на ауОзнака на ауОзнака на аукција:кција:кција:кција:    DO201DO201DO201DO2019999////02020202    ----    0149014901490149dkdkdkdk    

Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:Девизна клаузула:    СоСоСоСо    евроевроевроевро    клаузулаклаузулаклаузулаклаузула    

ISIN:ISIN:ISIN:ISIN:    MKMINF20GS06MKMINF20GS06MKMINF20GS06MKMINF20GS06    

Износ во денари:Износ во денари:Износ во денари:Износ во денари:    900900900900.000.000.000.000.000.000.000.000    

Купонска кКупонска кКупонска кКупонска каматна стапкааматна стапкааматна стапкааматна стапка    ((((цена)цена)цена)цена)::::    4444,,,,33330000%%%%    ((((100,100,100,100,000000000000))))        

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    31.131.131.131.1.201.201.201.2019999    

Достасување во годиниДостасување во годиниДостасување во годиниДостасување во години::::    30303030        

Датум на достасувањеДатум на достасувањеДатум на достасувањеДатум на достасување    на на на на 

обврзницатаобврзницатаобврзницатаобврзницата::::    
31.131.131.131.1.20.20.20.2044449999    

Датум на достасување наДатум на достасување наДатум на достасување наДатум на достасување на::::    

прв прв прв прв купонкупонкупонкупон    

втор втор втор втор купонкупонкупонкупон    

трет трет трет трет купонкупонкупонкупон    

четврт четврт четврт четврт купонкупонкупонкупон    

петти петти петти петти купонкупонкупонкупон    

шести шести шести шести купонкупонкупонкупон    

седми седми седми седми купонкупонкупонкупон    

осми осми осми осми купонкупонкупонкупон    

деветти деветти деветти деветти купонкупонкупонкупон    

десетти десетти десетти десетти купонкупонкупонкупон    

единаесетти единаесетти единаесетти единаесетти купонкупонкупонкупон    

дванаесетти дванаесетти дванаесетти дванаесетти купонкупонкупонкупон    

тринаесетти тринаесетти тринаесетти тринаесетти купонкупонкупонкупон    

четиринаесетти четиринаесетти четиринаесетти четиринаесетти купонкупонкупонкупон    

петнаесеттипетнаесеттипетнаесеттипетнаесетти    купонкупонкупонкупон    

31313131....1111.20.20.20.2020202020    

31313131....1111.2021.2021.2021.2021    

31313131....1111.2022.2022.2022.2022    

31313131....1111....2023202320232023    

31313131....1111.2024.2024.2024.2024    

31313131....1111.2025.2025.2025.2025    

31313131....1111.2026.2026.2026.2026    

31313131....1111....2027202720272027    

31313131....1111.2028.2028.2028.2028    

31313131....1111.2029.2029.2029.2029    

31313131....1111.2030.2030.2030.2030    

31313131....1111....2031203120312031    

31313131....1111.2032.2032.2032.2032    

31313131....1111.2033.2033.2033.2033    

31313131....1111....2034203420342034    

    

шеснаесеттишеснаесеттишеснаесеттишеснаесетти    купонкупонкупонкупон    

седумнаесеттиседумнаесеттиседумнаесеттиседумнаесетти    купонкупонкупонкупон    

осумнаесеттиосумнаесеттиосумнаесеттиосумнаесетти    купонкупонкупонкупон    

деветнаесеттидеветнаесеттидеветнаесеттидеветнаесетти    купонкупонкупонкупон    

дваесеттидваесеттидваесеттидваесетти    купонкупонкупонкупон    

дваесет и првидваесет и првидваесет и првидваесет и први    купонкупонкупонкупон    

дваесет и вторидваесет и вторидваесет и вторидваесет и втори    купонкупонкупонкупон    

дваесет и третидваесет и третидваесет и третидваесет и трети    купонкупонкупонкупон    

дваесет и четвртидваесет и четвртидваесет и четвртидваесет и четврти    купонкупонкупонкупон    

дваесет и петтидваесет и петтидваесет и петтидваесет и петти    купонкупонкупонкупон    

дваесет и шестидваесет и шестидваесет и шестидваесет и шести    купонкупонкупонкупон    

дваесет и седмидваесет и седмидваесет и седмидваесет и седми    купонкупонкупонкупон    

дваесет и осмидваесет и осмидваесет и осмидваесет и осми    купонкупонкупонкупон    

дваесет и деветтидваесет и деветтидваесет и деветтидваесет и деветти    купонкупонкупонкупон    

триесеттитриесеттитриесеттитриесетти    купонкупонкупонкупон    

31313131....1111....2020202035353535    

31313131....1111.20.20.20.2036363636    

31313131....1111.20.20.20.2037373737    

31313131....1111....2020202038383838    

31313131....1111.20.20.20.2039393939    

31313131....1111.20.20.20.2040404040    

31313131....1111.20.20.20.2041414141    

31313131....1111.20.20.20.2042424242    

31313131....1111....2020202043434343    

31313131....1111.20.20.20.2044444444    

31313131....1111.20.20.20.2045454545    

31313131....1111.20.20.20.2046464646    

31313131....1111.20.20.20.2047474747    

31313131....1111.20.20.20.2048484848    

31.1.204931.1.204931.1.204931.1.2049    

    

* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во јануари 2019 година 

изнесува 1.978.600.000,00 денари.  
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