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 IZBOR CROPEX-OVIH TRŽIŠTA I OVLAŠTENJA         

              

1. STATUS 
 
Prilog 1 je sastavni dio Ugovora o članstvu. 
 

Član:  

Status dokumenta:  Original   Dopuna 

 
 
2. IZBOR CROPEX-OVIH TRŽIŠTA 
 

Izbor CROPEX-ovih 
tržišta za 
sudjelovanje: 

 Dan unaprijed tržište  Unutardnevno tržište 

 
Član ima pravo sudjelovati na CROPEX-ovim tržištima kako je utvrđeno u ovom članku 2. 
 
 
 
 

 
3. OPĆI KONTAKT PODACI 

 

Adresa:  

Matični broj:  

OIB:  

Tržište Dan unaprijed tržište Unutardnevno tržište 

E-mail za registraciju 
naloga: 

  

E-mail za izvještaje 
vezano uz Sredstva 
osiguranja: 

 

E-mail za izvještaje o 
trgovini: 

  

E-mail za račune:   

Adresa za dostavu 
računa: 

  

Telefon vezan uz 
trgovanje: 

  

 
E-mail za registraciju naloga - koristi se za registraciju naloga za trgovinu, u slučaju nedostupnosti trgovačke platforme od strane Člana 
E-mail za izvještaje vezano uz Sredstva osiguranja - koristi se za zaprimanje izvještaja o stanju Sredstava osiguranja 

E-mail za izvještaje o trgovini - koristi se za zaprimanje izvještaja o trgovini na Dan unaprijed tržištu 

E-mail za račune – koristi se za zaprimanje računa od strane CROPEX-a 
 

 
4. ORGANIZACIJA 
 
Član ovlašćuje sve dolje navedene pojedince za provođenje Trgovanja i/ili Kliringa na CROPEX-ovim tržištima 
kako je propisano ovdje. 
 

 
4.1.  Osoba odgovorna za trgovanje – Dan unaprijed tržište 

 
Osoba odgovorna za trgovanje – Dan unaprijed tržište je osoba odgovorna za Trgovanje Člana na Dan unaprijed 
tržištu te je kontakt osoba za CROPEX vezano uz Trgovanje na Dan unaprijed tržištu, u skladu s Pravilima 
trgovanja. 
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Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, Osoba odgovorna za trgovanje ima potpun pristup ETS-u 
i po potpisivanju Ugovora o članstvu od strane Člana zaprimit će od CROPEX-a Korisnički Račun za pristup ETS-
u. 

 

OSOBA ODGOVORNA ZA TRGOVANJE 

Ime i prezime:  

Radno mjesto:  

Telefon:  

Mobitel:  

E-mail:  

 
4.2.  Trgovac* - Dan unaprijed tržište 

Trgovac – Dan unaprijed tržište je osoba ovlaštena za Trgovanje u ime Člana na Dan unaprijed tržištu, u skladu 
s Pravilima trgovanja. 
 
Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, Trgovac ima potpun pristup ETS-u i po potpisivanju 
Ugovora o članstvu od strane Člana zaprimit će od CROPEX-a Korisnički Račun za pristup ETS-u. 
 

TRGOVAC 1 

Ime i prezime:  

Radno mjesto:  

Telefon:  

Mobitel:  

E-mail:  

 

* Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, svaki Član dobiva dva Korisnička Računa za pristup ETS-u za svako 

CROPEX-ovo tržište na kojem sudjeluje. Ukoliko Član želi registrirati dodatne korisnike, potrebno je nadodati željeni broj Trgovaca 

dodavanjem tablica o kontakt podacima u ovaj članak 3.2. Za dodatne korisnike plaća se naknada u skladu s Pravilima trgovanja, 
Dodatkom o trgovanju br. 6 - Iznos naknada. 

 
4.3.  Osoba odgovorna za trgovanje – Unutardnevno tržište 

 
Osoba odgovorna za trgovanje – Unutardnevno tržište je osoba odgovorna za Trgovanje Člana na Unutardnevnom  
tržištu te je kontakt osoba za CROPEX vezano uz Trgovanje na Unutardnevnom tržištu, u skladu s Pravilima 
trgovanja. 
 
Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, Osoba odgovorna za trgovanje ima potpun pristup ETS-u 
i po potpisivanju Ugovora o članstvu od strane Člana zaprimit će od CROPEX-a Korisnički Račun za pristup ETS-
u. 

 

OSOBA ODGOVORNA ZA TRGOVANJE 

Ime i prezime:  

Radno mjesto:  

Telefon:  

Mobitel:  

E-mail:  

 
 
4.4.  Trgovac* - Unutardnevno tržište 

Trgovac – Unutardnevno tržište je osoba ovlaštena za Trgovanje u ime Člana na Unutardnevnom tržištu, u skladu 
s Pravilima trgovanja. 
 
Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, Trgovac ima potpun pristup ETS-u i po potpisivanju 
Ugovora o članstvu od strane Člana zaprimit će od CROPEX-a Korisnički Račun za pristup ETS-u. 
 



UGOVOR O ČLANSTVU – PRILOG 1 

3 
  

TRGOVAC 1 

Ime i prezime:  

Radno mjesto:  

Telefon:  

Mobitel:  

E-mail:  

 

* Sukladno članku 3.3. Pravila trgovanja - Općih uvjeta, svaki Član dobiva dva Korisnička Računa za pristup ETS-u za svako 

CROPEX-ovo tržište na kojem sudjeluje. Ukoliko Član želi registrirati dodatne korisnike, potrebno je nadodati željeni broj Trgovaca 

dodavanjem tablica o kontakt podacima u ovaj članak 3.2. Za dodatne korisnike plaća se naknada u skladu s Pravilima trgovanja, 

Dodatkom o trgovanju br. 6 - Iznos naknada. 

 

4.5.  Osoba odgovorna za kliring 

 
Osoba odgovorna za kliring je osoba imenovana od strane Člana koja je odgovorna za kliring i namiru na svim 
CROPEX-ovim tržištima na kojima Član sudjeluje te je kontakt osoba za CROPEX vezano uz kliring i namiru na na 
svim CROPEX-ovim tržištima na kojima Član sudjeluje, u skladu s Pravilima trgovanja. 
 

OSOBA ODGOVORNA ZA KLIRING 

Ime i prezime:  

Radno mjesto:  

Telefon:  

Mobitel:  

E-mail:  

 
 
5. DOPUNE 
 
Sve izmjene i dopune ovog Priloga 1 zahtijevaju suglasnost CROPEX-a, bez bezrazložnog zadržavanja. CROPEX 
može zahtijevati dopune Priloga 1 ukoliko je to potrebno radi promjena Pravila trgovanja.  
 

* * * 
 

Za i u ime Člana 
 
 
 
 

 
 

Potpis i pečat  Ime i funkcija (velika tiskana slova) 
 
 
 

  

Mjesto i datum 
 

  

 


