НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Скопје, 21.03.2014 година
Заклучоци и препораки од 23. седница на НСП,
одржана на 21.03.2014 година
1. Предлог за учество на Фондот за здравствено осигурување на
Република Македонија во работата на НСП со постојан
претставник во Советот и со претставници во работната група за
кредитен трансфер и во работната група за поддршка на
операции, инфраструктура и стандарди
Со оглед на тоа што Трезорот при ФЗОМ од 2011 година е посебен
носител на платниот промет за сите јавни здравствени установи и е
значаен учесник во системите за плаќање и порамнување во земјата,
согласно со член 5 од Спогодбата за основање на Национален Совет за
платни системи на Република Македонија, а врз основа на претходна
писмена номинација од ФЗО, НСП во работата ги вклучи Цвета Дуковска
- раководител на Одделение за трезорско работење како член на НСП и
како член во Работната група за електронски кредитни трансфери и Гоце
Гаврилов - директор на Сектор за информатика, како претставник во
Работната група за поддршка на операции, инфраструктура и стандарди.
2. Известување од координаторите на работните групи за
преземените
активности
по
Стратегијата
и
меѓусебно
информирање на членовите на НСП за активностите и плановите
на институциите
НСП, врз основа на известувањето од координаторите на работните
групи и доставените извештаи од одржаните состаноци заклучи дека
преземените активности на работните групи се во насока на
остварување на поставените задачи и се одвиваат со планираната
динамика, што се должи на посветеноста и добрата меѓусебна соработка
на сите членови од работните групи. Воедно беше констатирано дека
координаторите на работните групи успешно ги координираат
активностите, при што работата ја водат транспарентно со известување
на сите членови на НСП за времето и местото на одржување на
состаноците и дневниот ред, и редовно доставуваат извештаи за
заклучоците и предлозите од одржаните состаноци.
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