НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Скопје, 14.07.2010 година

Заклучоци и препораки од 17.седница на НСП
одржана на ден 18.06.2010 година

1. Усвојување на записникот од 16.седница на Националниот Совет за
платни системи на Република Македонија (НСП).
Советот го усвои записникот од 16.седница на НСП.
2. Информирање од страна на членовите на НСП претставници од
НБРМ, Министерството за финансии (МФ) и Здружението за
банкарство (ЗБ) за ставот на нивната институција по дадените
препораки од точка 2.2 од Заклучоците и препораките од
16.седница на НСП.
Во однос на воведување наплата со платежни картички на услугите од страна на
државните органи, НСП препорачува МФ како надлежен орган да предложи
разгледување на ова прашање од страна на Владата на Република Македонија,
со цел да се предвиди ставка во буџетските расходи на сите нивоа на јавната
администрација.
Во однос на воведувањето електронска таксена марка и плаќање преку мобилен
телефон или картичка, претставникот на Министерството за финансии
информираше дека во координација со Министерството за информатичко
опшество проектот е во напредна фаза, при што се работи и на правната рамка
на овој проект.
Во однос на предлогот за изземање на неискористениот дел од лимитот по
кредитните картички, до определен износ или во целост, од пресметката на
резервациите, претставникот од НБРМ информираше дека прегледот беше
разгледан и истиот не е прифатен со образлжение дека во услови на зголемено
користење на кредитните картички а со тоа и аголемени ризици, вака
одобрените лимити претставуваат обврска за издвојување на резервации .
Во однос на организирање на кампања за електронско банкарство, платежни
картички, електронско директно задолжување, со цел зголемување на
безготовинските плаќања, НСП констатира дека таа се одвива на индивидуално
ниво од страна на банките и од страна на Министерството за финансии преку
јавниот сервис на МРТВ. НСП заклучи дека оваа точка е затворена и
активностите во иднина ќе се одвиваат на индивидуално ниво во зависност од
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интересот на институциите, со оглед дека не постои интерес за организирана
кампања на ниво на Здружение на банкарство.
Во однос на дополнителното прецизирање на податоците за платежни картички
кои ги доставуваат банките до НБРМ, од страна на Дирекцијата за платни
системи при НБРМ во координација со РГ за платежни картици подготвени се
инструкции кои по електронски пат се испратени до банките и истите веќе се
почитуваат.
Во однос на ревидирање на шифрите на основи од Упатството за формата и
содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во
земјата, од аспект на намалување на бројот на шифрите за плаќање и нивно
поедноставување, претставникот на Министерството за финансии информираше
дека е подготвен допис до банките за нивни предлози, а од страна на НБРМ
беше доставен писмен допис со предлози кои треба да се земат во предвид при
ревидирањето (Допис од Дирекција за истражување и Дописот од експерт на
Европската Централна банка). НСП заклучи во ревидирањето покрај
претставници од Министерството за финансии да се вклучат координаторирите
на работните групи за електронски кредитни трансфери (Снежана Лутвиовска),
за електронски директни задолжувања (Никола Паунковски), за подршка на
операции, инфраструктура и стандарди (Владо Василев), претставник од НБРМ
(Тони Мирчески) и членот на НСП (Билјана Митевска).
3. Разгледување
на
извештаите
на
Работните
Групи
за
имплементација на Стратегијата за развој на платниот систем до
2011 година и реализацијата на Планот на активности по третите
извештаи на работните групи за имплементација на Стратегијата за
развој на платниот систем до 2011 година, согласно точка 2.1 од
Заклучоците и препораките од 16.седница на НСП.
НСП ги разгледа и усвои четвртите извештаи на работните групи, со
следнизаклучок:
-по предлозите за кои е потребна натамошна активност до дефинирање на
конкретни предлог инструменти и носители, работните групи да продолжат
со работа согласно Планот на активности по третите извештаи на
Работните Групи за имплементација на Стратегијата за развој на платниот
систем до 2011 година, даден во Прилог 1 и е составен дел на Заклучоците и
препораките од 17.седница на НСП;

4. Ажурирање на матрицата за следење на имплементацијата на
Стратегијата.
Советот ја прифати ажурираната матрица за следење на имплементацијата на
Стратегијата за развој на платниот систем до 2011 годин, која е во прилог 2 од
овие заклучоци.

5. Разно.
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НСП го разгледа доставениот писмен предлог за стандардизација на
електронскиот начин на размена на податоци помеѓу банките и клиентите и
донесе Заклучок да се наврати на овој предлог при Информацијата за ИСО
20022 стандардот (задача на работната група за електронски кредитни
трансфери).
НСП од страна на Тони Мирчески, беше информиран за Програмата на третата
конференција во организација на НБРМ и Централната банка на Холандија, како
и за превземените активности за успешна организација на истата. НСП ги
охраби учесниците на конференцијата да се посветат повеќе на прашањата кои
ги разгледуваат РГ во своите извештаи со цел да се добиат повеќе информации
од искуството на Холандија и ЕУ во овој домен.

Емилија Нацевска, с.р.
Вицегувернер
Претседател на
Националниот Совет за Платни Системи
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