Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен долг ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 62/2005 и бр.88/2008 ) министерот за финансии
донесе

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот и постапката за издавање и исплата на државни
хартии од вредност
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни
хартии од вредност ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.99/05, 35/2007,
132/07), членот 3 се менува и гласи:
“Државните хартии од вредност се издаваат во домашна валута со или без
девизна клаузула, и се водат како електронски запис во регистарот”.
Член 2
Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
“Издавачот пред секоја емисија одлучува дали издавањето на државните
хартии од вредност во домашна валута ќе биде со или без девизна клаузула”.
Во ставот 2 кој станува став 3 збороовите “став 1” се заменуваат со зборовите
“ставовите 1 и 2”.
Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 4,5 и 6.
Член 3
Членот 18 се менува и гласи:
“Во проспектот за аукција на државни записи се наведуваат следните услови за
учество на аукција:
− датум на одржување на аукцијата;
− време на одржување на аукцијата и време на прием на понуди за учество на
аукцијата;
− тип на тендер за спроведување на аукцијата;
− ознака на аукција во еден од следните формати DZYYYY/N-D или DZYYYY/NDdk:
− кратенката DZ означува дека станува збор за записи на државата;
− броевите YYYY ја означуваат годината кога записите се продадени;
− на местото на N стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната

година;
− на местото на D се наведува бројот на денови на достасување на државните
записи;
− кратенката dk во форматот DZYYYY/N-Ddk означува дека станува збор за
државни записи во домашна валута со девизна клаузула;
− ISIN - ознака на државниот запис;
− номинален износ на државните записи, кој се нуди за продажба на аукцијата;
− девизна клаузула;
− рок на уплата на државните записи, во работни денови;
− датумот на уплата на државните записи;
− сметка на издавачот за уплата за државни записи;
− број на денови на достасување на државните записи;
− датумот на достасување на државните записи;
− шпекулативен процентуален поен или минимална цена, односно, максимална
каматна стапка и
− процент од номиналниот износ на државни записи кој ќе се распредели на
неконкурентни понуди, во случај издавачот да одлучи да одобри продажба на
државни записи по неконкурентни услови.
Во проспектот за аукција на државни обврзници се наведуваат следните
услови за учество на аукција:
− датум на одржување на аукцијата;
− време на одржување на аукцијата и време на прием на понуди за учество на
аукцијата;
− тип на тендер за спроведување на аукцијата;
− ознака на аукција во еден од следните формати DОYYYY/N-MMGG или
DОYYYY/N-MMGGdk:
− кратенката DO означува дека станува збор за обврзници на државата;
− броевите YYYY ја означуваат годината кога обврзниците се продадени;
− на местото на N стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната
година;
− на местото на MMGG се наведува месецот и годината на достасување на
државните обврзници;
− кратенката dk во форматот DОYYYY/N-MMGGdk означува дека станува збор
за државни обврзници во домашна валута со девизна клаузула;
− ISIN - ознака на државната обврзница;
− номинален износ на државните обврзници, кој се нуди за продажба на
аукцијата;
− девизна клаузула;
− купонска каматна стапка;

− број на купони годишно;
− датуми на достасување и исплата на купонот;
− рок на уплата на државните обврзници, во работни денови;
− датумот на уплата на државните обврзници;
− сметка на издавачот за уплата за државни обврзници;
− број на години на достасување на државните обврзници;
− датум на достасување и исплата на државните обврзници;
− шпекулативен процентуален поен или минимална цена, односно, максимална
каматна стапка и
− процент од номиналниот износ на државни обврзници кој ќе се распредели на
неконкурентни понуди, во случај издавачот да одлучи да одобри продажба на
државни обврзници по неконкуренти услови”.

Член 4
Во членот 46 став 2 зборот “хартии” се заменува со зборот “хартија“.
Член 5
Членот 51 се менува и гласи:
“Државните хартии од вредност се сметаат за издадени со нивно запишување
на сметки на имателите во регистарот.
Државните хартии од вредност во домашна валута со или без девизна клаузула,
на сметките на имателите во регистарот се водат во денари.
Регистарот ги известува имателите на државни хартии од вредност со или без
девизна клаузула за стекнување на сопственоста еден работен ден (Т+1) по датумот
на регистрирање на државните хартии од вредност во регистарот.
Во известувањето доставено до имателите на државни хартии од вредност со
девизна клаузула е наведен номиналниот износ на државни хартии од вредност
изразен во денари како и средниот девизен курс на странската валута на Народна
банка што важи на денот на аукцијата.
Регистарот го известува Агентот за имателите на државните хартии од вредност
по електронски пат после секоја настаната промена на сопственоста на
секундарниот пазар.
Регистарот не врши промена на сопственоста на имателите на државни
обврзници еден работен ден пред денот на достасувањето на купонот и/или
номиналниот износ на државните хартии од вредност“.

Член 6
Членот 54 се менува и гласи:
“Издавачот, на денот на достасување, го исплатува купонот и/или номиналната
вредност на достасаните државни хартии од вредност на банките за имателите,
регистрирани во регистарот еден работен ден пред денот на достасување.
Исплатата на купонот и/или номиналниот износ на достасаните државни
хартии од вредност во домашна валута со девизна клаузула се врши на денот на
достасување во денарска противвредност по средниот курс на странската валута од
курсната листа на Народна банка на Република Македонија што важи еден работен
ден пред денот на исплата.
Исплатата на номиналниот износ на достасаните државни хартии од вредност
со девизна клаузула се врши според следната формула:
I=

n * 10.000 * dk1
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I = Износ за исплата на главница,
n = број на државни хартии од вредност,
dk = девизен курс на странската валута што важи на денот на аукција и,
dk1 = девизен курс на странската валута што важи еден работен ден пред
денот на исплата.
Исплата на купон на државни обврзници со девизна клаузула се врши според
следната формула:
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Исплата на купон на државни обврзници со девизна клаузула во случај кога
периодот за кој се исплатува купонска камата е различен во однос на стандардниот
период за пресметка на купонот ќе се применува следната формула:
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N=главница
c=годишна купонска камата (во %)
t=број на купони годишно
A=број на денови од почетокот на купонскиот период до денот на порамнување
e=број на денови во купонскиот период во кое се случува порамнувањето,
dk = девизен курс на странската валута што важи на денот на аукција и,
dk1 = девизен курс на странската валута што важи еден работен ден пред
денот на исплата.
Исплатата на номиналниот износ на државните хартии од вредност се врши на

банки на денот на достасување до 10:00 часот, а банките им ги ставаат на
располагање исплатените средства на имателите на државни хартии од вредност, до
11:00 часот истиот ден.
Исплатата на достасаниот купон на државните хартии од вредност се врши на
банки на денот на достасување до 13:00 часот, а банките им ги ставаат на
располагање исплатените средства на имателите на државни хартии од вредност, до
14:00 часот истиот ден.
Доколку обврската за плаќање не се исполни како резултат на погрешно
пријавена или непријавена сметка, од страна на овластениот директен учесник, во
регистарот, издавачот врши исплата само по добивање на точната сметка.
Доколку обврската за плаќање не се исполни навреме, издавачот му
исплатува на имателот затезна камата на износот на купонот и/или номиналниот
износ на достасаните државни хартии од вредност, за периодот од денот на
достасување до денот на исплата.
Одредбите од став 5 на овој член не важат во услови на виша сила (vis major)”.

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија”.

Министер,
Д-р Трајко Славески

