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ИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕИЗВЕСТУВАЊЕ    
 

за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на за резултати од аукција на 6666----месечни државни записимесечни државни записимесечни државни записимесечни државни записи    со со со со 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:    DZ201DZ201DZ201DZ2017777////07070707    ––––    182182182182dkdkdkdk    

ISISISISININININ::::    MKMINFDSH071MKMINFDSH071MKMINFDSH071MKMINFDSH071    

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:    61,61,61,61,4750475047504750 

Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):Рок на уплата (во работни денови):    1111    

Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:Датум на уплата:    04040404....10101010.2017.2017.2017.2017    

Достасување (во денови):Достасување (во денови):Достасување (во денови):Достасување (во денови):    182182182182    

Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:Датум на достасување:    04040404....00004444.201.201.201.2018888 

Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):Понуда (во денари):    331331331331....333300000000.000.000.000.000 

Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):Побарувачка (во денари):    451451451451.300.300.300.300.000.000.000.000 

Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):Реализација (во денари):    328328328328....737373730000.000.000.000.000 

Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):Каматна стапка (цена):    1,1,1,1,45454545% (% (% (% (99999999,,,,2723272327232723))))    

Сопственичка структураСопственичка структураСопственичка структураСопственичка структура::::    
Банки: Банки: Банки: Банки: 23232323,,,,67676767%%%%    

Клиенти: Клиенти: Клиенти: Клиенти: 76767676,,,,33333333%%%%    
* Износот на државни хартии од вредност што достасува за исплата во октомври 2017 година изнесува  

4.140.390.000 денари. 

 


