
 

ОПШТ  ДОГОВОР 
за посредување при купопродажба на државни хартии од вредност 

 
 

Број на клиент:                    Број на договор: 
Склучен на: ____________ година помеѓу 

 
1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје: овластена за тргување со државни записи како 

директен учесник (во понатамошниот текст Банка) и 
2. ________________________________________ 

( назив, име и презиме на клиентот) 
   _________________________________________ 

( адреса на клиентот) 
( во натамошниот текст: Клиент) 

 
член 1 

Со овој договор се регулираат условите за вршење на услугите на Банката за посредување при 
купување на државни хартии од вреднсот издадени и продавани од страна на Република 
Македонија, Министерство за финансии, ул.” Даме Груев “ бр.14 како и правата и обврските на 
клиентот. 
 

член 2 
Банката ги врши следните услуги: 
-услуга на посредување за купување на државни хартии од вреднсот по услови и цени кои ќе ги 
одреди Клиентот со посебно за тоа утврдени налози за купување на државни хартии од вреднсот 
-врши инвестиционен консалтинг на барање на Клиентот, а поврзано со државни хартии од 
вреднсот 

 
член 3 

Банката нема да води политика која ќе ги загрози интересите на Клиентот и нема да го 
злоупотреби овластувањето за учество на аукциите за државни хартии од вреднсот за сметка на 
Клиентот. 

 
член 4 

Банката се обврзува на соодветен начин ( директен контакт, телефон, писмено известување), да го 
извести клиентот за предстојната емисија, најдоцна наредниот работен ден по денот на добивање 
на Проспектот од Агентот (НБРМ). 
Банката се обврзува на видно место во своите уплатно-исплатни простории, истиот ден штом ќе ги 
добие да ги објави: проспектот за наредната аукција, општите услови на Банката за посреднички 
работи со државни записи, Образецот за прибирање на барања од клиентите и Тарифникот за 
посредничките услуги. 
Банката на огласна табла ќе ги објави Календарот на аукции, известувањата на Издавачот до 
јавноста, вкупните резултати од претходната аукција и пропагандни материјали на Издавачот и сл. 

 
член 5 

Клиентот се обврзува во случај на заинтересираност за купување на државни хартии од вреднсот 
достави уреден образец-Барање за запишување на државни записи пропишан од страна на Банката. 
Клиентот ја определува цената на запишување. По барање Банката може да го советува Клиентот 
за условите и цената на запишување на државните записи. 
Клиентот се обврзува да ги префрли средствата за купување на државни хартии од вреднсот 
најдоцна 15 минути пред започнување на соодветната аукција.  



 
Во случај да Клиентот не ги префрли средствата согласно став 3 од овој член Банката има 
исклучиво право да одлучи дали ќе го изврши или ќе го одбие налогот на Клиентот. 
Во случај на незапишување Банката е должна да ги врати средствата на Клиентот истиот ден во 
најкраток можен рок. 

 
член 6 

Минимален износ кој може да го запише Клиентот е 10.000 денари. Секое зголемување над 10.000 
денари ќе се врши со додавање на заокружени износи од 10.000 денари 

 
член 7 

Банката се обврзува да обезбеди тајност на понудите доставени од Клиентот во однос на 
останатите учесници на аукцијата. Банката е одговорна за точноста и целосноста на доставените 
податоци во понудите, доставени за сметка на Клиентот.  
Договорните страни се обврзуваат да ја чуваат службената и деловната тајна, без оглед на начинот 
на кој дошле до истата.  

 
член 8 

Банката се обврзува истиот ден на аукцијата да го извести Клиентот за реализираните налози за 
купување на државни хартии од вреднсот, назначувајќи ги постигнатите услови во поглед на 
количината и цената на запишаните и одбиените државни записи. 
Клиентот е согласен да не приговара за неуспешните понуди. 

 
член 9 

Доколку обврската за плаќање од член 5 став 3 од овој Договор не се исполни навреме, Клиентот 
се обврзува да го стори тоа во најкраток рок до денот на порамнување, а тоа е наредниот ден по 
аукцијата. Во спротивно Банката стекнува право на државни хартии од вреднсот наместо 
Клиентот. 

 
член 10 

Клиенот е согласен за извршените услуги да плати надоместок согласно Одлуката на Банката  за 
тарифата  на надоместоци на услугите што ги врши Банката во врска со државни хартии од 
вреднсот. Надоместокот се наплатува од номиналниот износ на запишаните записи на денот на 
нивното уплаќање.  

 
член 11 

На денот на достасување на државни хартии од вреднсот, Банката врши исплата на номиналниот 
износ на државните износи . 
Доколку обврската за плаќање од став 1 од овој член не се исполни навреме, освен во случај на 
виша сила, Банката, се обврзува да му исплати на Клиентот затезна камата на номиналниот износ 
за периодот од денот на достасување до денот на исплата. 

 
член 12 

Договорните страни се обврзуваат да ги чуваат сите информации, односно документација, 
најмалку пет години по реализирање на трансакциите. 

 
член 13 

Секоја од договорните страни на овој договор има право да предложи измени. За секаква измена 
на овој договор ќе се склучи Анекс-договор помеѓу двете договорни страни.  

 
член 14 

Секоја од договорените страни може да го раскине Договорот, под услов за тоа писмено да ја 
извести другата страна најмалку 10 дена пред денот на раскинувањето на Договорот.  



 
Доколку Клиентот има запишано државни хартии од вреднсот кои треба да доспеат Договорот 
може да престане со важност само по нивното доспевање. 
Раскинувањето на Договорот нема дејство врз правата и обврските кои остоеле пред неговото 
раскинување. 
При раскинувањето на Договорот , Клиентот е согласен да ги плати сте доспеани и неплатени 
надоместоци и провизии за извршување на договорот согласно тарифата на Банката. 

 
член 15 

Договорните страни евентуалните спорови ќе ги решаваат спогодбено, но доколку не се постигне 
Договор надлежен е  Основниот суд Скопје II Скопје. 

 
член 16 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето на двете договорни страни. 
Овој договор е направен во 4 (четири ) идентични примероци, од кои по 2(два) примерока за 
секоја договорна страна. 

 
 

КЛИЕНТ              БАНКА 
 
        _______________________                 ___________________________ 

 
 
 


