
20.30- Приемен коктел организиран од страна на НБРМ

9.30-9.45

Поздравен говор, г-ѓа Маја Кадиевска - Војновиќ, 

вицегувернер на Народна банка на Република 

Македонија

10.15-11.00

Предизвици во полето на платежните картички и 

иновациите, регулатива за меѓубанкарски 

провизии, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел

10.00-10.30

Понатамошно усогласување со „acquis" на ЕУ во 

областа на движењето на капиталот и плаќањата и 

финансиските услуги - пазарите на хартии од 

вредност и инвестициските услуги“, г-ѓа Нина 

Колтчакова

9.45-10.00
Цели на Конференцијата, претставување на 

предавачите и учесниците, г. Михил ван Дуверен
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај 10.30-10.45 Платните системи во Словачка, г-ѓа Алена Стиптова

10.00-10.30

Извештај на УНКТАД за економиските информации 

за 2015 година; Отклучување на потенцијалот на е-

трговија за земјите во развој, претставник на 

УНКТАД, г.Торбјорн Фредриксон

10.45-11.00
Искуството на Белорусија во однос на системите за 

безготовински мали плаќања, г. Николаи Конорев

10.30-11.00 Пауза за кафе/чај 11.00-11.30 Пауза за кафе/чај

Тековен развој во безбедноста на системите за 

мали плаќања, г. Руи Пиментел

12.15-14.00 Групно фотографирање и пауза за ручек 13.00-14.15 Пауза за ручек

13.00- Пауза за ручек

15.00-15.15 Пауза за кафе/чај

Комитетот за мали плаќања во евра наспроти 

националните комитети - Предизвици со 

управувањето во делот на европските плаќања, г. 

Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел

1. г. Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

2. г-ѓа Нунке Дорнбос, Централна банка на Холандија

5. г. Франк Кар-Алинсон, „Комерцбанк“ Франкфурт

12.15-13.00
Сумирање на заклучоците од Конференцијата и 

доделување сертификати, сите предавачи

11.30-12.15

Глобалните трендови наспроти физичката 

достапност и пристапност на платните услуги, г-ѓа 

Ајше Зоцма и г. Руи Пиментел

Финансиска вклученост (нови случувања, нови  

извештаи) - пристап до кредит за малите и 

средните претпријатија, г-ѓа Ајше Зоцма

Нови иницијативи во регулативата за плаќања на 

европско ниво, г-ѓа Ајше Зоцма
4. г. Руи Пиментел, Централна банка на Португалија

Прошетка со брод и вечера во комплекс Св. Наум 

организирани од страна на Народната банка
17.00-23.00

Тековен развој во воведување на СЕПА, г. Михил 

ван Дуверен и г. Руи Пиментел
14.00-15.00

Тековен развој во управувањето со 

обезбедувањето и ликвидноста во Европа, 

квантитативно олеснување и аспекти на 

монетарната политика, г-ѓа Нунке Дорнбос

15.00-16.00

14.15-15.00

11.00-12.15

Панел-дискусија за Извештајот за е-трговија на 

УНКТАД, претставници од министерството за 

информатичко општество и администрација, банки, 

платни системи, е-трговци и од НБРМ

12.15-13.00

11.30-12.15

16.15-17.00

3. г-ѓа Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

Предавачи:

15.15-16.15 Финансирање на трговијата, г. Франк Кар-Алинсон

Програма за Осмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност

Понеделник, 11 мај 2015

Вторник, 12 мај 2015 Среда, 13 мај 2015

Тековен развој на ТАРГЕТ2 и ТАРГЕТ 2 за хартии од 

вредност, г-ѓа Нунке Дорнбос

Недела, 10 мај 2015

9.30-10.00

Како да се намалат трошоците и да се зголеми 

ефикасноста во плаќањата и нивната контрола, г-

ѓа Изабела Миелоч

9.30-10.15

Датум:  10-13 мај 2015Охрид, хотел „Гранит“


