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ДОГОВОР 

за користење на услугите на ETrader апликацијата  

 

Склучен на ден _________ година, помеѓу: 
 

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје со седиште на Ул.„Македонија“ бр.9-11, застапувана од 
Претседателот на Управниот одбор Глигор Бишев, преку овластеното лице Драган Илкоски, 
Раководител на Одделението за работа со хартии од вредност (во продолжение: Банката)  и 

 
 
2. _________________________________, со седиште на ул“________________ бр. ______ со                       
ДБ ________________ и ЕМБГ/ЕМБС _____________, застапувано од _____________________со адреса 
на живеење _______________со ЕМБГ ___________________ 
 
Број на Клиент:___________ /     _________ 
(во натамошниот текст "Клиент") 
 

Општи одредби 

Член 1 

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права, обврски и одговорности на договорните страни кои 

произлегуваат од користење на услугите на ETrader апликацијата. 

ETrader е апликација која е обезбедена од Македонската Берза за хартии од вредност.  

Оваа апликација нуди функционалности кои се администрирани од Македонска Берза. Банката и 

клиентите на Банката се корисници на оваа апликација. 

Банката се обврзува дека на клиентите ќе им понуди најдобра услуга, примање и обработување на 

нивните барања. 

Банката не гарантира за целисходноста на податоците кои ги нуди апликацијата, ниту за квалитетот на 

услугата која зависи од перформансите на апликацијата.  

 

. 

Член 2 

Банката се обврзува дека на Корисникот ќе му ги овозможи следните услуги: 

 Внес, менување и повлекување на налози за тргување со хартии од вредност по електронски пат 

 Следење на тргувањето во реално време на еден од следните начини   

 Најдобра куповна/продажна цена 

 Длабочина на пазарот  

 Преглед на личните налози, трансакции и портфолио. 

 

       Член 3 

Договорните страни се согласни дека сите електронски пораки и налози помеѓу БАНКАТА и 
КОРИСНИКОТ, доставени со примена на корисничко име и важечка лозинка издаден од страна на 
БАНКАТА, се сметаат за веродостојни и неспорни. 

 

Користење на услугите на ETrader апликацијата 

Член 4 
Услугите на ETrader апликацијата за увид и следeње на состојбите, налозите, трансакциите, како и 
доставување на електронски налози за тргување на КОРИСНИКОТ ќе му бидат достапни, во обем и на 
начин утврден со овој Договор, Општите услови на БАНКАТА за прием на налози по електронски пат, (во 
понатамошниот текст: Општи услови), актите на деловната политика на БАНКАТА и останатите 
документи кои се составен дел на овој Договор. Прифаќањето или одбивањето на налогот од овластен 
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брокер во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје ќе се врши во  текот на работното време на Шпаркасе 
Банка Македонија АД Скопје. 

 

Овластување за користење на услугите на ETrader апликацијата 

Член 5 

КОРИСНИКОТ ја овластува БАНКАТА да го реализира секој налог доставен со примена на корисничко 
име и важечка лозинка издаден од страна на БАНКАТА  
БАНКАТА нема да наплати надомест за издавање на корисничко име и важечка лозинка од 
КОРИСНИКОТ. 

Кoрисникот се обврзува веднаш да ја извести БАНКАТА доколку се сомнева дека корисничкото име и 
важечка лозинка се загрозени или злоупотребени или дека трето лице ги користело или се обидело да 
ги користи, без негова согласност. 

 

Мерки на заштита, права, обврски и одговорности 

Член 6 

Со потпишување на овој Договор, КОРИСНИКОТ потврдува дека е запознаен со содржината, дека ги 
разбира и дека ќе се придржува до документите кои ја регулираат сигурноста при користењето на 
услугите од ETrader апликацијата пропишани од страна на БАНКАТА, достапни преку овој Договор, 
Општите услови, пропратните документи со истиот или објавени на интернет страната на Банката. 

       Член 7 

КОРИСНИКОТ се обврзува да не врши неовластена дистрибуција и злоупотреба на податоците до кои 
има пристап. 

       Член 8 

БАНКАТА нема да биде одговорна доколку не била во можност да ги исполни или задоцни во 
извршувањето на услугите  наведени во член 2 од овој Договор, поради било која од следните причини: 

-   во случај на Виша сила која подразбира случаи кои се вон контрола на договорните страни, кои не 
можат да се предвидат, а доколку може да се предвидат истите неможе да се спречат или 
отстранат, како што се природни катастрофи (пожари, поплави, земјотреси), војна, бунтови, 
вооружен конфликт, немири, штрајкови, дејствија на јавната власт, нарушување на 
функционирањето на системот во Република Македонија и слично.  

- неправилно функционирање на софтверскиот систем за брокерско работење, во чиј склоп е и 
ETrader апликацијата   

Член 9 

БАНКАТА го задржува правото да врши промени во сигурносните прописи. 

 

Праќање, прием и евидентирање на електронските пораки и налози преку ETrader апликацијата 

Член 10 

Договорните страни се согласни дека на електронските документи и електронските пораки не може да 
им се оспорува полноважноста или доказната сила само затоа што се во електронски облик. 

  
                 Член 11 

Електронските налози се извршуваат на начин пропишан со законските прописи и актите на БАНКАТА 
кои го регулираат работењето со хартии од вредност во земјата и/или со странство важечки во моментот 
на извршување на плаќањата. 

 

Пазари за кои се врши прием на налози по електронски пат 

Член 12 

Пазари за кои се врши прием на налози по електроски пат се следните: 

 Македонска Берза 

 Загребска Берза 

 Белградска Берза 
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 Софиска Берза 

 Љубљанска берза 

 

Надомест на штета 

Член 13 

Секоја штета настаната со ненамерна или намерна, непропишана употреба на услугите од ETrader 
апликацијата од страна на КОРИСНИКОТ ќе падне на терет на КОРИСНИКОТ. 

Доколку КОРИСНИКОТ не ја надомести штетата во рок од 8 дена од денот на прием на барањето за 
надомест, КОРИСНИКОТ е согласен БАНКАТА за износот на надоместот да реализира налог со кој ќе ја 
задолжи неговата сметка. 

 

Чување, заштита и доверливост на податоците 

Член 14 

КОРИСНИКОТ се согласува БАНКАТА да врши евидентирање и складирање на сите негови активности 
при користењето на ETrader апликацијата, а записите ќе ги чува согласно законите на РМ. 

       Член 15 

Сите податоци кои се однесуваат на КОРИСНИКОТ и неговите активности при користење на ETrader 
апликацијата се чуваат во базата на податоци на БАНКАТА на сигурен начин. Овие податоци по потреба 
може да се репродуцираат на хартија или во електронска форма. 
Договорните страни се согласни дека ваквите податоци претставуваат неспорен доказ за зададените 
налози и извршените трансакции и нивната содржина. 

Член 16 

Двете договорни страни се обврзуваат дека како доверливи ќе ги чуваат сите податоци, дејства и 
околности за кои добиле сознание во врска со извршување на овој Договор, за времетраењето на 
Договорот, како и по неговото раскинување или откажување, освен за тоа што е пропишано со 
важечките прописи или ако изрично поинаку не се договорат. 

Член 17 

БАНКАТА се обврзува да обезбеди заштита на личните податоци за КОРИСНИКОТ согласно Законот за 
заштита на лични податоци и законската регулатива. Личните податоци ќе се користат исклучиво за 
потребите на извршување на услугите преку ETrader апликацијата, врз основа на согласност на 
субјектите на личните податоци и во случај и на начин предвиден со Закон или друг пропис. 

 

Привремен прекин и откажување на услугите  

Член 18 

Доколку БАНКАТА се посомнева дека постои злоупотреба, го задржува правото привремено или трајно 
да го блокира извршувањето на одделни или на сите услуги од ETrader апликацијата и за тоа веднаш ќе 
го извести КОРИСНИКОТ на начин прифатлив за Банката. 

БАНКАТА има право да побара дополнителна потврда од клиентот, во врска со неговите електронски 
зададени налози преку ETrader апликацијата. 

       Член 19 

БАНКАТА како дистрибутер на системот, кој е во сопственост на Македонска Берза АД Скопје, не 
гарантира за достапноста на услугата ETrader. 

  Член 20 

Во случај на откажување на сите услуги од ETrader апликацијата, КОРИСНИКОТ е должен да поднесе 
писмено барање до БАНКАТА и да ги подмири сите финансиски обврски кон БАНКАТА, настанати врз 
основа на користење на услугите на ETrader..  

 

Наплата на надомест за користењето на услугите 

Член 21 
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За користењето на услугите на ETrader, КОРИСНИКОТ се согласува да плаќа надоместоци во 
согласност со Одлуката за тарифата на надоместоци за услугите на БАНКАТА, важечка на денот на 
извршување на услугата. 

Со потпишувањето на овој Договор КОРИСНИКОТ ја овластува БАНКАТА, без негова дополнителна 
согласност да воспоставува налози со кои ќе ги задолжи неговите сметки за износот на надоместоците. 
 

Измени и дополнувања 

Член 22 

БАНКАТА го задржува правото да ги менува обемот и содржината на одделните видови на услуги од 
ETrader апликацијата и останатите услови на деловната соработка регулирани со Општите услови, 
Договорот, актите на деловната политика на БАНКАТА и другите документи кои ја регулираат работата 
на ETrader апликацијата, за што го известува КОРИСНИКОТ со објавување информација на интернет 
страната на ETrader апликацијата или преку е-маил. 

 

Останати одредби 

Член 23 

Важноста на договорот е со неограничен рок и истиот може да се прекине на барање на двете 
договорни страни. 

Член 24 

Со потпишување на овој Договор, КОРИСНИКОТ потврдува дека е запознаен и дека ги прифаќа 
Општите услови на БАНКАТА за прием на налози по електронски пат кои се составен дел од овој 
Договор и останатите содржини кои го регулираат работењето. 

Член 25 

КОРИСНИКОТ може да го раскине овој Договор во секое време, врз основа на писмено известување 
доставено до БАНКАТА најмалку 15 дена пред бараниот датум на раскинување на Договорот и со 
претходно подмирени обврски кон БАНКАТА.  
БАНКАТА може еднострано и без отказен рок да го раскине договорот и да го исклучи КОРИСНИКОТ од 
ETrader апликацијата доколку тој намерно или со големо невнимание предизвика неправилно работење 
на системот или повреда на важечката регулативативата од доменот на хартиите од вредност, како и 
поради неисполнување на обврските што произлегуваат од овој Договор. 

Член 26 

Доколку договорот се раскине на барање на било која од договорните страни, налозите за тргување 
доставени пред раскинувањето на Договорот кои се со идна дата на извршување (по датата на 
раскинување на Договорот), ќе се сметаат за неважечки. 

Член 27 
Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови кои можат да произлезат од или се во 
врска со овој Договор ќе настојуваат да ги решаваат спогодбено, доколку не можат да бидат решени со 
взаемна согласност, ќе ги решава стварно и месно надлежниот суд. 

Член 28 
Овој Договор е составен во два идентични примероци, од кои по еден задржува секоја договорна страна. 

 
 

 

 Корисник  ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

Име и презиме:   ____________________  ___________________ 

Своерачен 
потпис:       

 


