
1  

 
Анекс-договор на 

Генералниот договор за моментна продажба/купување хартии од 
вредност со обврска за нивно повторно купување/продажба 

(Генерален репо-договор) 

 
Склучен во  на  година, меѓу: 

 
1.  , (во понатамошниот текст: договорната 

страна) 
 

2.   , (во понатамошниот текст: договорната 
страна) 

 

Член 1 

Во член 2 од Генералниот договор за моментна продажба/купување хартии 
од вредност со обврска за нивно повторно купување/продажба (понатаму во 
текстот: Генерален репо-договор), потпишан помеѓу договорните страни на 
01.02.2012 година, дефиницијата „Работен ден“ се менува и гласи: 

 
 „Работен ден“ означува: 

(а) Во однос на преносот на паричните средства во денари, денот на кој МИПС 
(Македонски интербанкарски платен систем) е отворен за работа; 

(б) Во однос на преносот на паричните средства во евра, денот на кој ТАРГЕТ 2 
(Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) е 
отворен за работа; 

(в) Во однос на преносот на сопственоста на хартиите од вредност, денот на кој 
депозитарите во кои е регистрирана сопственоста на хартиите од вредност се 
отворени за работа. 

Член 2 

 Во членот 2, по дефиницијата „Работен ден“, се додаваат две нови дефиниции, 
кои гласат: 

 „Договорна валута“ е валутата во која се врши преносот на паричните 
средства поврзани со куповната и реоткупната цена на хартиите од вредност. 

 „Основна валута“ е македонскиот денар (MKD), во кој се врши пресметката на 
нето-изложеноста од сите трансакции склучени помеѓу договорните страни и 
преносот на покритието.  

Член 3 

 Во членот 5, ставот 2 се менува и гласи: 

 „По исклучок, при пренос на парични средства во евра и/или во случај кога 
хартиите од вредност коишто се предмет на трансакцијата не се изразени во 
основната валута, договорните страни го договараат редоследот на преносот на 
паричните средства и сопственоста на хартиите од вредност. Во овој случај, 
преносот на сопственоста на хартиите од вредност може да се врши без пренос на 
парични средства, според принципот „испорака без плаќање“.  
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Член 4 

 Членот 7 се менува и гласи: 

 „Во случај кога хартиите од вредност коишто се предмет на трансакцијата не 
се изразени во договорната валута, пресметувањето на паричните обврски се 
извршува со примена на средниот курс објавен на курсната листа на Народната 
банка на Република Северна Македонија или друг девизен курс што ќе го договoрат 
двете страни, којшто важи на денот на пресметувањето на паричните обврски.“ 

Член 5 

 По членот 11 се додава нов член 11 - а, којшто гласи: 

 „Во случај кога хартиите од вредност коишто се предмет на трансакцијата се 
изразени во договорната валута, при пресметка на изложеноста договорните 
страни ја применуваат договорната валута. 

 Во случај кога хартиите од вредност коишто се предмет на трансакцијата не 
се изразени во договорната валута, при пресметувањето на изложеноста се 
применува основната валута и средниот курс објавен на курсната листа на 
Народната банка на Република Северна Македонија или друг девизен курс што ќе 
го договoрат двете страни во заклучницата, којшто важи на денот на 
пресметувањето на паричните обврски.“ 

Член 6 

 Во членот 12, по став 2 се додава нов став 3, којшто гласи: 

 „При пресметката на нето-изложеноста, договорните страни ја применуваат 
основната валута.“ 

Член 7 

 Во прилог 1, во точка 17 се бришат зборовите „за вреднување во денари на 
хартиите од вредност во странска валута и хартиите од вредност со валутна 
клаузула“.  

Член 8 
Овој анекс-договор стапува во сила на денот на неговото потпишување, со 

рок на важење на неопределено време. 
 

Член 9 
Овој анекс-договор е склучен во 4 (четири) истоветни примероци, од кои 

по 2 (два) примерока за секоја договорна страна. 
 
 

Договорна страна Договорна страна 
Назив на банка Назив на банка 

  
Овластено лице Овластено лице 
Име и презиме Име и презиме 

__________________ ______________________ 
 

 


