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Р.б. Активност врз основа на 
препораките на работните 
групи 

Вид на предлог 
инструмент 

Носител 
координатор/ опис на 
активност која треба 
да се спроведе 

Учесници Статус и предлог 
активности 

1.  Предллог за измени и 

дополнување на Упатството за 

формата и содржината на 

платните инструменти за 

вршење на платниот промет 

во земјата, кој ќе опфати: 

-намалување на бројот на 

инструментите 

-воведување на инструмент за 

директно задолжување 

-намалување на бројот на 

шифрите за плаќање и нивно 

поедноставување 

 

Административен РГ за правна подршка 
во соработка со РГ 
предлагачи, до 
следната седница на 
НСП да  достави 
Предллог за измени и 
дополнување на 
Упатството за 
формата и 
содржината на 
платните 
инструменти за 
вршење на платниот 
промет во земјата 
 

-РГ за 
електронски 
кредитни 
трансфери 
-РГ за 
електронски 
директни 
задолжувања 
-РГ за подршка 
на операции, 
инфраструктура 
и стандарди  

Не е постигнат 
напредок. РГ за 
правна подршка 
согласно 

последниот 

заклучок од 

точка 2 од 

17.седница на 

НСП да 

пристапи кон 

Ревидирање на 
Упатството за 
формата и 
содржината на 
платните 
инструменти за 
вршење на 
платниот промет 
во земјата. 
 

2.  Усогласување и конвергенција 

на платните инструменти во 

домашниот платен промет кон 

СЕПА стандардите за платните 

инструменти од ист тип. 

Административен 
инструмент, 
Пазарен иструмент 
и Кампања, 
едукација, 
промоција, 
семинари и сл. 

Континуирана 
обврска на сите 
работни групи за 
проучување на 
стандардите. Секоја 
РГ да достави 
предлог за примена 
со акционен план, до 
следната седница на 
НСП. 

Сите РГ РГ се запознати и 
ги проучија СЕПА 
стандардите. Се 
задолжуваат 
соодветните РГ да 
изработат 
поединчни СЕПА 
планови за:  
- електронски 
кредитни 
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трансфери; 
- електронски 
директни 
задолжувања и 
- платежни 
картички; 
Овие планови 
треба да се 
интегрираат во 
Национален СЕПА 
план. 

3.  Воспоставување на правна 
рамка за работење со 
платежни картички 

Адмнистративен РГ за картички да 
достави предлог до 
РГ за правна подршка 
за аспектите на 
правната рамка за 
работење на 
платежни картички, а 
РГ за правна подршка 
да изготви предлог за 
начинот на 
имплементација на 
истите. 
 

-РГ за платежни 
картички 
 

РГ за платежни 
картички ги 
отпочнала 
активностите, но 
нема конечен 
предлог. Се 
чекаат конкретни 
препораки од РГ 
за правна 
поддршка, со цел 
да се пристапи 
кон нивна 
оперативна 
имплементација. 

4.  Иницијатива за зголемување 
на правна заштита од 
злоупотреба и криминал со 
платежни картички 

Административен РГ за платежни 
картички преку 
вклучување во 
иницијативата на 
МВР. 
РГ ќе го информира 
НСП на следните 
седници (преку 
извештаите) за текот 

-РГ за платежни 
картички 

Реализирано со 
последните 
измени во 
Кривичниот 
законик од 
14.09.2009 година 
со воведување на 
ново кривично 
дело- "Изработка 
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на иницијативата и 
мерките кои се 
превземени. 

и употреба на 
лажна платежна 
картичка". НСП 
препорача РГ да 
даде предлог за 
имплементација 
на чип 
технологија за 
зголемување на 
степенот на 
заштита со 
платежни 
картички. 

5.  Преиспитување на 
регулативата за држење на 
кеш и благајнички максимум 
кај правните лица како и 
проучување на ЕУ 
регулативата во однос на ова 
прашање. 

 

Административен  РГ за Кеш да направи 
конкретни 
согледувања до 
следната седница и 
да достави конкретни 
предлози до РГ за 
Правна подршка 

-РГ за Кеш 
-РГ за правна 
подршка 

РГ за правна 
подршка и РГ за 
Кеш заеднички 
дошле до 
констатација дека 
во ЕУ 
регулативита овие 
прашања не се 
третирани, во таа 
насока НСП 
заклучи оваа 
констатација да се 
земе во предвид 
при идна ревизија 
на Законот за 
платен промет, 
при што во 
иднина НСП нема 
повеќе да се 
навраќа на ова 
прашање. 
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6.  Изготвување на Правилник за 
транспорт на пари со што би 
се зголемила сигурноста и 
безбедноста при транспортот 
и би се дефинирале стандарди 
при транспорт на пари како и 
лиценцирање на агенциите за 
обезбедување на банките  

 

Административен  -РГ за Кеш во 
соработка  со РГ за 
правна подршка да ја 
идентификува 
правната основа за 
Правилникот. 
 

-РГза Кеш да 
изработи и достави 
предлог на 
Правилник. 

-РГ за Кеш 
-РГ за правна 
подршка 

Верзија на овој 
Правилник се 
разгледува како 
иницијатива во 
Комората на 
Република 
Македонија за 
обезбедување на 
имот и лица. Во 
оваа иницијатива 
инволвирани се 
претставници од 
Министерството за 
внатрешни работи 
како главен 
носител, 
претставници на 
банките и 
претставник на 
НБРМ. НСП 
заклучи дека ова 
прашање за НСП е 
затворено. 

7.  Хармонизација на платните 

инструменти за електронски 

кредитни трансфери со 

информирање и запознавање 

со ИСО стандардот 20022 ХМЛ 

за масовни трансакции во 

евра 

 

Пазарен 
инструмент 

РГ за кредитни 
трансфери за 
следната седница на 
НСП да изготви 
Информација за ИСО 
стандардот 20022 во 
која ќе се опфатат: 
-барањата на 
стандардот 
-предлог на 

РГ за кредитни 
трансфери 

Не е реализирано.  
НСП ја задолжува 
РГ за кредитни 
трансфери да 
изработи Кратка 
информација ИСО 
стандардот 20022 
ХМЛ за масовни 
трансакции во 
евра.  
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активности кои треба 
да се превземат за 
имплементација на 
стандардот и 
-финансиски 
импликации. 
  

8.  Подготовка на учесниците во 

платниот промет за 

воведување електронски 

директни задолжувања 

Пазарен 
инструмент 

РГ за електронски 
директни 
задолжувања се 
задолжува до НСП да 
достави Предлог 
Акционен план за 
имплементација на 
електронското 
директно задолување 
како инструмент во 
кој ќе се опфатат 
сите фази  и 
активности  потребни 
за имплементацијата, 
по носители 
 

РГ за 
електронски 
директни 
задолжувања 

Реализирано. НСП 
ја поздравува 
активноста на РГ 
за директни 
задолжувања и 
веќе спроведените 
активности и ја 
охрабрува во 
реализацијата на 
предвидените 
активности  со 
Акциониот план. 
НСП ја поздравува 
посветеноста на 
КИБС АД Скопје за 
имплементација 
на овој 
инструмент 
согласно СЕПА 
стандардите. 

9.  РГ за кеш - листа на 

препораки наведени во 

Извештајот во делот за 

Пазарен инструмент  

  

Пазарен 
инструмент 

РГ за Кеш да ги 
разработи предлог 
листите на препораки 
до 1 ноември 2009 
година и истите да ги 
достави до членовите 
на НСП од 

 

РГ за кеш 
Поголемиот дел 
од листата на 
препораки се 
базирани на 
пазарна основа и 
во иднина НСП 
нема да се 
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Здружението за 
банкарство и од 
НБРМ.  
Членовите на НСП од 
Здружението за 
банкарство и НБРМ 
да го информираат 
НСП на следната 
седница за можноста 
за имплементација на 
препораките 

навраќа на истите. 
НСП заклучи  РГ 
за Кеш да направи 
анализа на 
провизиите на 
сите нивоа во 
циклусот на кешот 
(НБРМ-банки-
клиени), при што 
да користи 
податоци од трите 
најголеми банки 
со цел заедно со 
банките да 
предложи 
адекватно 
решение за 
дестимулирање на 
користењето на 
кешот. 

 

 

Генерална препорака 

Со оглед дека во горенаведената матрица се наведени активности  од извештаите на РГ кои може да се превземат и завршат 

до следната седница на НСП, работните групи останува да продолжат со работа на останатите препораки по извештаите. 

 


