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понатамошниот текст: Електронски систем), во текот на секој работен ден, од 
моментот кога МИПС престанува со примање на пораки за пренос на средства 
од носителите на платниот промет за нивните клиенти до моментот кога МИПС 
престанува да прима пораки за пренос на средства од носителите во платниот 
промет, согласно терминскиот план на МИПС, и е неотповикливо. 

8. За одобрениот кредит преку ноќ преку Електронскиот систем се 
изготвува заклучница согласно Генералниот репо договор. 

9. Во случај на технички проблеми при користење на Електронскиот 
систем, банката може да го достави барањето до Народната банка преку 
телефакс или друг начин на писмено известување. Народната банка ја 
известува банката за одобрениот кредит преку ноќ преку телефон, телефакс 
или друг начин на известување.  

10. Банката е должна да го врати кредитот преку ноќ наредниот работен ден 
на МИПС, како прва платна трансакција иницирана од страна на банката. 

11. Доколку банката не го врати кредитот преку ноќ, Народната банка го 
наплаќа кредитот и сите побарувања врз основа на кредитот со целосно 
зафаќање на инструментите за обезбедување. 

12. Порамнувањето на кредитот преку ноќ се врши врз основа на 
наведените елементи во заклучницата, а согласно Правилата за начинот и 
постапката за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност на 
пазари преку шалтер, Стандардот за намена и формат на пораките МТ 199 во 
Системот на вкрстување, Стандардот за намена и формат на пораките во МИПС 
и Упатството за порамнување на трансакции со издадени благајнички записи. 

13. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за 
расположлив кредит преку ноќ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005). 

14. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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