НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 19 став 1 точка
2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка на
Република Македонија донесе
ОДЛУКА
за интрадневен кредит
1. Со оваа одлука се регулираат условите и начинот за одобрување на
кредит заради непречено извршување на платните трансакции на банките (во
понатамошниот текст: интрадневен кредит).
2. Право на интрадневен кредит имаат сите банки и филијали на странски
банки (во понатамошниот текст: банки).
3. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст:
Народната банка) одобрува интрадневен кредит на банка преку склучување на
репо-трансакција со рок на достасување во текот на истиот ден.
За одобрениот интрадневен кредит Народната банка не наплаќа камата.
4. Како инструменти за обезбедување на интрадневниот кредит се користат
хартиите од вредност наведени во Листата на хартии од вредност за

спроведување на монетарни операции.

5. Интрадневен кредит се одобрува на барање на банката.
Народната банка има право да го ограничи одобрувањето или да го одбие
барањето за интрадневен кредит.
6. Барањето за склучување на интрадневен кредит ги содржи следниве
елементи:
- паричен износ во денари;
- ознака на хартии од вредност (ИСИН, односно ознака на аукција);
- номинален износ на хартии од вредност;
- сметка во Македонскиот Интербанкарски Платен Систем (во
понатамошниот текст: МИПС);
- сметка на хартии од вредност во Централен депозитар на хартии од
вредност а.д. Скопје, доколку се користат хартии од вредност
регистрирани кај оваа институција.
Барањето за интрадневен кредит банката го доставува до Народната банка
преку Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции (во
понатамошниот текст: Електронски систем), во текот на секој работен ден,
најдоцна до моментот кога МИПС престанува со примање на пораки за пренос
на средства од носителите на платниот промет за нивните клиенти, согласно
терминскиот план на МИПС, и е неотповикливо.
7. За одобрениот интрадневен кредит преку Електронскиот систем се
изготвува заклучница согласно Генералниот репо договор.
8. 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 интрадневен кредит преку телефон, телефакс
или друг начин на известување.
9. Банката е должна да го врати интрадневниот кредит најдоцна до
моментот кога МИПС престанува со примање на пораки за пренос на средства
од носителите на платниот промет за нивните клиенти.
Доколку банката не го врати интрадневниот кредит до утврдениот термин,
може да поднесе барање за претворање на интрадневниот кредит во
расположлив кредит преку ноќ согласно Одлуката за расположлив кредит преку
ноќ.
10. Доколку банката не го врати интрадневниот кредит и не поднесе барање
за претворање на интрадневниот кредит во расположлив кредит преку ноќ,
Народната банка го наплаќа интрадневниот кредит и сите побарувања врз
основа на кредитот со целосно зафаќање на инструментите за обезбедување.
11. Порамнувањето на интрадневниот кредит 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.
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
13. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за
интрадневен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).
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