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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. 

  


