
КварталКварталКварталКвартал МесецМесецМесецМесец ВидВидВидВид Датум на аукцијаДатум на аукцијаДатум на аукцијаДатум на аукција
ОзнакаОзнакаОзнакаОзнака

 на аукција на аукција на аукција на аукција
Датум на достасувањеДатум на достасувањеДатум на достасувањеДатум на достасување Износ (денари)Износ (денари)Износ (денари)Износ (денари)

DZ2014/06а-364/350 15.4.2015 1.143.000.000

DZ2014/07а-364/357 6.5.2015 4.616.320.000

DZ2014/08-364 20.5.2015 480.000.000

DZ2014/09а-364/350 3.6.2015 3.470.130.000

DZ2014/10-357 24.6.2015 828.710.000

DZ2014/11-357dk 24.6.2015 173.370.000

DO2013/18-0715 дк 4.7.2015 100.000.000

DO2012 /03аbv-0715 5.7.2015 858.000.000

DO2013/19-0715дк 18.7.2015 185.000.000

Државни записи/обврзници 21.7.2015
DZ2014/12-364;                             

DZ2014/13-364 дк
22.7.2015

20.500.000;                                    

50.000.000

DO2013/21-0715 25.7.2015 890.000.000

DO2012/04-0815дк 9.8.2015 87.000.000

DO2012/06-0815дк 16.8.2015 400.000.000

DZ2014/14-364 19.8.2015 225.010.000

DO2013/24-0815дк 30.8.2015 600.000.000

DZ2014/15-364 2.9.2015 330.000.000

DO2013/26-0915 дк 5.9.2015 770.000.000

DO2012/11-0915дк 20.9.2015 440.000.000

DZ2015/01 - 182 23.9.2015 970.000.000

*Календарот за втор и  трет квартал од 2015 год. е индикативен и истиот може да биде предмет на измени.
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КАЛЕНДАРКАЛЕНДАРКАЛЕНДАРКАЛЕНДАР АУКЦИИАУКЦИИАУКЦИИАУКЦИИ

за емисија на државни хартии од вредност во втор и трет квартал од 2015 год.за емисија на државни хартии од вредност во втор и трет квартал од 2015 год.за емисија на државни хартии од вредност во втор и трет квартал од 2015 год.за емисија на државни хартии од вредност во втор и трет квартал од 2015 год. кои достасуваат во втор и трет квартал од 2015 год.кои достасуваат во втор и трет квартал од 2015 год.кои достасуваат во втор и трет квартал од 2015 год.кои достасуваат во втор и трет квартал од 2015 год.
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Државни записи/обврзници 14.4.2015

Државни записи/обврзници 28.4.2015
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Државни записи/обврзници 5.5.2015
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Државни записи/обврзници 2.6.2015

Државни записи/обврзници 23.6.2015

Државни записи/обврзници 1.9.2015

Државни записи/обврзници 22.9.2015
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Државни записи/обврзници 7.7.2015
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Државни записи/обврзници

Државни записи/обврзници 28.7.2015

Државни записи/обврзници 18.8.2015

Државни записи/обврзници 25.8.2015
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