
 

Договор за посредување при купопродажба  
на хартии од вредност 

 
 
 
Склучен на: 
 
Помеѓу ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ: 
 

1. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје - Одделение за услуги со хартии од вредност,  
со седиште на Ул.„Македонија“ бр.9-11, овластена за тргување на Македонска Берза АД Скопје, 
застапувана од Претседателот на Управниот одбор Глигор Бишев, преку овластеното лице 
Драган Илкоски, Раководител на Одделението за работа со хартии од вредност  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") 
 
  

Член 1 
 
Предмет на овој договор е уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје како берзански посредник од една страна и Клиентот како корисник на 
услугите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од друга страна. 
 

Член 2 
 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се обврзува дека во согласност со овој Договор и 
Општите услови на работење со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, 
ќе врши посредување при продавање и купување на хартии од вредност според услови и цени 
кои ќе ги одреди Клиентот, со посебно утврдени налози за купување и продавање на хартии од 
вредност  
 

Член 3 
 
Со потпишување на овој договор Клиентот изјавува дека е запознаен со содржината на 
Договорот и со Oпштите услови на работење со хартии од вредност на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје и со целокупната законска регулатива од областа на работењето со 
хартии од вредност, како и дека му е врачена копија од овој Договор и Општите услови за 
работење со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 
 

Член 4 
 
Клиентот се обврзува: 
 
(1) При купување на хартии од вредност да ги префрли средствата пред извршувањето на 
налогот. 
Доколку Клиентот има трансакциска сметка во Банката, ја овластува Банката да може да ја 
задолжува трансакциската сметка на клиентот и средствата од истата да ги употреби за 
извршување на налогот за купување на хартии од вредност во висина потребна за извршување 
на куповниот налог. 
 
(2) При продавање на хартии од вредност да ја ополномошти Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје за резервирање на хартии од вредност за идна продажба на сметката на која се водат 
хартиите од вредност,  а за кои што Клиентот ќе потпише и налог за продавање. 



 

 
 

Член 5 
 
Клиентот може налогот да го достави до Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје во писмена 
форма. 
Писмениот налог се доставува во просториите на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
лично, по факс или по пошта.  
Известувањето за склучени и порамнети трансакции се доставува до Клиентот 
____________________(е-маил, пошта, факс, лично), а писмен примерок може да се подигне во 
секое време од Банката во рок од 1 (една) година. 
 

Член 6 
 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје може да врши идентификација на клиентите и да 
посредува при потпишувањето на Договорот и преку други нејзини деловни простории – 
експозитури. Експозитурата нема да врши прием на налози за тргување, ниту инвестиционо 
советување.  
И во овој случај, клиентот може да дава налог за тргување согласно начините уредени во член 
5. 
 

Член 7 
 
Клиентот може да го промени или да го отповика налогот, само ако Банката врз основа на 
првичниот налог на Клиентот, сеуште не ги купила, односно не ги продала хартиите од 
вредност. 
 

Член 8 
 
Банката има право да не го прифати приемот и извршувањето на налогот ако смета дека 
налогот, односно неговото извршување е во спротивност со соодветните прописи или со 
деловната политика на Банката. Во тој случај Банката е должна да го извести клиентот за 
причините за неприфаќањето на налогот. 
 

Член 9 
 
Клиентот се согласува да ги надомести трошоците што произлегуваат и се поврзани со 
посредувањето во висина и на начин определен во Одлуката за тарифа на надоместоци на 
услугите на Банката. 
Клиентот се согласува да ги надомести и берзанската провизија и провизијата на Централен 
депозитар за хартии од вредност, трошоците за нетрговски пренос и сите други реално сторени 
трошоци. 
 

Член 10 
 
Договорните страни се обврзуваат дека сите податоци и информации, добиени во врска со 
извршувањето на овој Договор, ќе ги чуваат како деловна тајна. 
Обврската за чување на деловна тајна важи и по престанокот на важењето на овој Договор без 
оглед на причините кои довеле до престанок на Договорот. 
 

Член 11 
 
Банката при вршење на работите кои се предмет на овој Договор ги обработува личните 
податоци кои се сопственост на другата договорна странка. Банката смее да извршува одделни 
работи во врска со обработката на лични податоци (сопственост на другата договорна страна) 
само во рамките на овластувањата предвидени во овој Договор и истите не смее да ги 
обработува за никаква друга цел, ниту да ги доставува  на трети лица. 
Должноста за заштита на личните податоци и деловната тајна настапува во моментот кога 
договорните странки ќе се запознаат со нив и трае целото време на важењето на овој Договор, 
како и по неговото престанување. 



 

Банката при обработката на личните податоци ќе постапува во согласност со Законот за 
заштита на личните податоци и сопствените интерни акти кои ја регулираат заштитата на 
лични податоци.   
Во случај на престанување на договорниот однос, Банката се обврзува на другата страна да и 
ги врати личните податоци без непотребно одложување. По исполнувањето на целта заради 
која личните податоци биле прибрани, тие треба да се избришат од збирката на податоци. 
Банката се обврзува да примени соодветни технички и организациски мерки за заштита  од 
случајно или незаконско уништување на личните податоци, или нивно случајно губење, 
преправање, неовластено откривање или пристап. 
 

Член 12 
 
Со потпишување на овој Договор Клиентот дава согласност Банката да може да ги користи 
неговите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) за деловни потреби на Банката поврзани со 
предметот на овој Договор.  
 

Член 13 
 
Секоја од договорните страни може да го раскине Договорот под услов за тоа писмено да ја 
извести другата страна најмалку 10 дена пред денот на раскинување на Договорот. 
Раскинувањето на Договорот нема дејство врз правата и обврските кои постоеле пред неговото 
раскинување. 
 

Член 14 
 
Во случај на спор договорните страни ќе го решаваат спогодбено, во спротивно надлежен е 
судот во Скопје. 
 

Член 15 
 
Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци по 1(еден) за секоја договорна страна.  
 
 
 
 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје  Клиент 
 
 
____________________________                                               _____________________________ 
       
 


