1. Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, коју заступа
гувернер Радован Јелашић (у даљем тексту: Народна банка Србије), и
2. _________________________________________________________,
(назив и седиште банке)

коју заступа генерални директор ________________________________
(у даљем тексту: Банка),
закључују
АНЕКС 1
ОКВИРНОГ РЕПО УГОВОРА

Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да се у Оквирном репо уговору (Г. бр.
____ од __ јануара 2005. године), у члану 5, после одредбе под 12
додаје одредба под 13, која гласи:
''(13) Клиринг и салдирање
Клиринг и салдирање је утврђивање обавеза и потраживања по
основу хартија од вредности и новчаних средстава по закљученим
купопродајним трансакцијама хартијама од вредности, као и
извршавање обавеза преносом хартија од вредности и новчаних
средстава.''.
Члан 2.
У члану 7. став 1. речи "односно у тренутку израде" замењују се
речима "о чему обавештава банку достављањем".
Члан 3.
У члану 9. став 3. мења се и гласи:
''Ради извршења обавеза из овог члана, односно испуњавања услова
за клиринг и салдирање – продавац, односно купац хартија од вредности
је дужан да обезбеди да се на његовом трговачком рачуну налазе
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купљене хартије од вредности које су предмет репо трансакције,
односно да новчана средства пренесе на одговарајући рачун у оквиру
новчаног рачуна Централног регистра који се води у RTGS систему.".
Члан 4.
У члану 16. став 1. тачка 4 речи ''у Централном регистру'' – бришу се.
Члан 5.
У члану 17. став 2. мења се и гласи:
''У случају повреде из члана 16. тачка 3. овог уговора – купљене
хартије од вредности остају у власништву Народне банке Србије, а
износ који је Банка уплатила враћа се на рачун Банке.''.
Члан 6.
Члан 21 – брише се.
Члан 7.
Члан 22. мења се и гласи:
''Члан 22.
Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од
вредности и новцу, насталих на основу трансакција куповине и продаје
хартија од вредности закључених у смислу овог уговора, врши
Централни регистар – на начин утврђен прописима Централног регистра
за трајне трансакције.".
Члан 8.
Овај анекс је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2
(два) задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ

ЗА БАНКУ

___________________

__________________________

