Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, коју, по овлашћењу
гувернера, заступа _____________________ (у даљем тексту: Народна
банка Србије),
и
__________________________________________________________
(назив и седиште банке)

(у даљем тексту: Банка), коју заступају председник Извршног одбора
Банке _______________ и члан Извршног одбора Банке _____________,

закључују
ОКВИРНИ УГОВОР О ТРАЈНОЈ КУПОПРОДАЈИ ХАРТИЈА
ОД ВРЕДНОСТИ
Опште одредбе
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да овим уговором уреде међусобне
односе у вези са обављањем послова трајне куповине/продаје хартија
од вредности у складу са одлуком којом се уређују услови и начин
спровођења операција на отвореном тржишту (у даљем тексту: Одлука),
као и прописима Народне банке Србије за спровођење те одлуке.
Члан 2.
Под трајном трансакцијом у смислу овог уговора подразумевају се
куповина и продаја хартија од вредности, у којој је једна уговорна страна
– продавац сагласна да хартије од вредности прода другој уговорној
страни – купцу, која је сагласна да продавцу плати цену за те хартије.
Члан 3.
Предмет трајне трансакције су хартије од вредности утврђене
Одлуком.
Члан 4.
Банка може обављати послове трајне куповине/продаје хартија од
вредности с Народном банком Србије ако испуњава услове утврђене
Одлуком.
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Члан 5.
Банка се обавезује да, ради обављања послова трајне
куповине/продаје хартија од вредности у смислу овог уговора, Народној
банци Србије достави податке утврђене упутством за спровођење
Одлуке.
Банка се обавезује да о свакој промени података из става 1. овог
члана одмах обавести Народну банку Србије.
Значење појединих појмова
Члан 6.
Поједини појмови, у смислу овог уговора, имају следећа значења:
1) купљене хартије од вредности које су предмет трајне
трансакције су хартије од вредности које на датум куповине купац купује
од продавца;
2) датум куповине хартија од вредности које су предмет трајне
трансакције је датум на који je купац дужан да од продавца купи хартије
од вредности (купљене хартије од вредности), односно да продавцу
плати цену за те хартије;
3) цена је износ који је на датум куповине купац дужан да плати
продавцу за купљене хартије од вредности;
4) каматна стопа је стопа изражена на годишњем нивоу по којој се
врши обрачун цене. Каматна стопа се уговара између купца и продавца,
у складу са Одлуком;
5) валута трајне трансакције је валута у којој се извршавају
плаћања за купљене хартије од вредности, а коју су уговорили купац и
продавац. Новчане обавезе по основу закључених трајних трансакција
извршавају се у динарима;
6) 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.
Закључивање посебног уговора
Члан 7.
Народна банка Србије и Банка могу обављати трајне трансакције на
аукцијама које Народна банка Србије организује по правилу преко веб
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платформе и билатерално, у складу са Одлуком и прописима из члана 1.
овог уговора.
Народна банка Србије и Банка ће о свакој појединачно обављеној
трајној трансакцији куповине/продаје хартија од вредности закључити
посебан уговор.
Уговорне стране су сагласне да је посебан уговор који се закључује
на аукцији пуноважан без потписа уговорних страна и да се сматра
закљученим кад Народна банка Србије у потпуности или делимично
прихвати понуду банке на аукцији.
Посебан уговор из става 2. овог члана саставни је део овог уговора.
Члан 8.
Ако су Народна банка Србије и Банка обавиле трајну трансакцију на
аукцији, посебан уговор израђује се и доставља Банци по правилу преко
веб платформе и сматра се закљученим у тренутку када Народна банка
Србије у потпуности или делимично прихвати понуду Банке за
куповину/продају хартија од вредности.
Ако због техничких проблема у раду веб платформе није могуће
банци доставити посебан уговор на начин из става 1. овог члана –
Народна банка Србије доставља банци посебан уговор путем мејла,
односно телефаксом ако посебан уговор из техничких разлога није
могуће доставити мејлом.
Ако су Народна банка Србије и Банка трајну трансакцију обавиле
билатерално, посебан уговор израђује се и доставља Банци у писменој
форми.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да посебан уговор садржи нарочито
следеће основне податке:
1) спецификацију хартија од вредности које су предмет
трансакције (врсту хартија од вредности, ISIN број, број комада хартија
од вредности, номиналну вредност по комаду и др.),
2) датум куповине,
3) цену,
4) валуту трајне трансакције,
5) датум закључења трајне трансакције, односно посебног
уговора.
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Осим података из става 1. овог члана, посебан уговор може да
садржи и друге потребне податке.
Извршење обавеза
Члан 10.
У складу са закљученим посебним уговором, уговорна страна – купац
хартија од вредности дужан је да, на датум куповине, другој уговорној
страни – продавцу хартија од вредности плати цену за купљене хартије
од вредности, а продавац хартија од вредности је дужан да изврши
обавезе по основу преноса купљених хартија од вредности на власнички
рачун купца тих хартија у Централном регистру, депоу и клирингу
хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).
Ради извршења обавеза из става 1. овог члана, односно испуњавања
услова за клиринг и салдирање – продавац хартија од вредности је
дужан да обезбеди да се на његовом власничком рачуну налазе хартије
од вредности које су предмет трајне трансакције, а купац је дужан да
новчана средства пренесе на одговарајући рачун у оквиру новчаног
рачуна Централног регистра који се води у RTGS систему, и то у свему у
складу са закљученим посебним уговором.
Члан 11.
Ако Банка не изврши обавезе по основу закљученог посебног уговора
– Народна банка Србије може Банци ограничити обављање трансакција
куповине/продаје хартија од вредности у складу са Одлуком.
Завршне одредбе
Члан 12.
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.
Члан 13.
Ако су предмет трајне трансакције хартије од вредности Народне
банке Србије, а дан доспећа тих хартија није радни дан – обавезе из тих
хартија извршиће се првог радног дана након дана доспећа тих обавеза.
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Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуална спорна питања у
извршавању овог уговора решавају споразумно. У случају спора,
надлежан је суд у Београду.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по
два (2) задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ

ЗА БАНКУ

___________________

__________________________
__________________________

