НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заклучоци и препораки од 21. седница на НСП,
одржана на 26.3.2013 година

1. Усвојување на записникот од 20. седница на НСП
Националниот совет за платни системи на Република Македонија (НСП) го
усвои записникот од 20. седница.
2. Усвојување Стратегија за развој на платниот систем во Република
Македонија во периодот 2013-2017 година
НСП после повеќе од една година активна координација на сите страни
вклучени во платниот систем усвои заедничка Стратегија за развој на платниот
систем во Република Македонија во периодот 2013-2017 година и ги донесе
следните заклучоци и препораки:
-

-

-

-

-

Активностите за идниот развој на националниот платен систем се
насочени кон задоволување на потребите на корисниците на платежните
услуги што произлегуваат од промените во деловните процеси, кон
примена на последните технолошки достигнувања и кон натамошно
усогласување на работењето со меѓународните и европските стандарди
и правила;
Спроведувањето на планираните активности ќе придонесе за
зголемување на сигурноста и ефикасноста при извршувањето на
домашните и надворешните плаќања и за поголема прифатеност на
безготовинските платни инструменти, а воедно ќе овозможи постепено
исполнување на условите за интегрирање во Единствената европска
платежна област при зачленувањето на Република Македонија во
Европската Унија;
За остварување на визијата за идниот развој е потребно да се преземаат
координирани активности, заради што е важно институциите да ги
почитуваат договорените принципи за: претходна консултација со сите
засегнати страни преку НСП и последователно планирање и континуитет
на проектите што се идентификувани и прифатени на НСП со
обезбедување адекватни човечки и финансиски ресурси;
Договорот на највисоко ниво за потпишување заедничка изјава за
прифаќање на стратегиската рамка од страна на главните носители на
развојот на платниот систем: Министерството за финансии, Народната
банка и Здружението на банкарството, е потврда за цврстата
национална определба за постигнување на договорените цели;
По потпишувањето на заедничката изјава, Стратегијата да се престави
пред пошироката стручна и друга јавност;
Народна банка на Република Македонија
бул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр. 1, 1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3108-108 (централа); 02 3108-282
Факс: 02 3108-357 (централа); 02 3122-109
www.nbrm.mk

-

Институциите во координација на НСП во најскоро време да подготват
Акциски план за практично извршување на активностите планирани со
стратегиските насоки, со определена временска рамка и носители на
активностите.
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