
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Народна банка на Република Македонија 
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија 

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-319  
Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3122-109 

www.nbrm.mk 

 

 
Скопје, 25.6.2014 година 

 
 

Заклучоци и препораки од 24. седница на НСП, 
одржана на 25.06.2014 година 

 
 

1. Усвојување на Предлог-акцискиот план за постепено и 
координирано вградување на европското во домашното 
законодавство 
 
НСП го разгледа и го усвои Предлог-акцискиот план за постепено и 
координирано вградување на европското во домашното законодавство 
што го изготви Работната група за правна поддршка во рамките на 
планираните активности по стратегиската насока 3.1..  
 
Притоа, НСП констатира дека во Предлог-акцискиот план се опфатени 
правните акти на ЕУ и на Република Македонија што се соодветни за 
извршување на плаќањата во овие економии и заклучи дека 
спроведувањето на предвидените активности за вградување на 
европското во домашното законодавство со временска динамика што ќе 
биде усогласена со отпочнувањето на договорениот ИПА-проект на ЕУ за 
оваа намена ќе обезбеди примена на европските стандарди и правила за 
работа во оваа област, на среден рок. 
 
Согласно со договорените активности во врска со оваа стратегиска 
насока, НСП ќе го достави Предлог-акцискиот план на разгледување до 
Министерството за финансии и до Народната банка, после што, во 
соработка со институциите, ќе пристапи кон формирање работни групи 
за изработка на предлог-регулатива усогласена со европското право, 
составени од експерти од сите засегнати страни. За да се обезбеди 
конзистентност помеѓу националните стратегиски документи, како и 
соодветно планирање на потребните ресурси од страна на институциите, 
НСП препорачува при следната ревизија на Националната програма за 
усвојување на европското право (НПАА) во поглавјето 3.4. Слободно 
движење на капитал да се вградат активностите од Акцискиот план, со 
среднорочен приоритет.  

 
2. Известување од координаторите на работните групи за 

преземените активности во врска со Стратегијата и меѓусебно 
информирање на членовите на НСП за активностите и плановите 
на институциите 
 
2.1. НСП, врз основа на известувањето од координаторите на работните 
групи и доставените извештаи од одржаните состаноци, констатира дека 
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со досегашните активности на работните групи, иако се во насока на 
остварување на поставените задачи, се надминува планираната 
динамика за остварување на задачите дефинирани за првиот и вториот 
квартал од оваа година. Притоа, НСП заклучи дека РГ веќе прибрале 
поголем дел од потребните информации и извршиле меѓусебни 
консултации, заради што до крајот на следниот квартал очекува да ги 
изготват и да ги достават следниве материјали: 
 
Работна група за кредитен трансфер 

Стратегиска насока 3.3.1.1. – Анализа на различните типови 
обрасци што се користат во РМ за извршување на плаќањата со 
кредитен трансфер и нивната споредбена анализа со стандардите и 
правилата за кредитен трансфер дефинирани во Регулативата 260/2012, 
со предлог-заклучоци. 

Стратегиска насока 3.4. – Анализа на можноста за примена на 
стандардите и правилата за кредитниот трансфер во ЕУ при извршување 
на плаќањата од посебните носители на платниот промет ТС и ЗТС, со 
цел воспоставување единствен платен инструмент за кредитен 
трансфер. 
 
Работна група за правна поддршка 

Стратегиска насока 3.3.1.2. – Анализа за институционалната 
надлежност за регулирање на платните инструменти и платниот систем 
во неколку европски земји, со мислење за тековната поставеност на 
правната рамка во РМ. 
 
Работна група за поддршка на операци, инфраструктура и стандарди 

Стратегиска насока 3.3.2. – Анализа на техничките стандарди и 
правила што ги применуваат банките и операторите на системите за 
клиринг и порамнување за извршување на плаќањата и нивната 
споредбена анализа со стандардите и правилата дефинирани со 
Регулативата 260/2012, со предлог-заклучоци. По добиената анализа, 
НСП ќе ги разгледа можностите за обезбедување на потребните 
информации и податоци за процена на трошоците и можностите за 
примена на европските стандарди, коишто се и меѓународни стандарди, 
при извршувањето на плаќањата во РМ.  

Стратегиска насока 3.3.1.2. – Мислење за предложените 
материјали на КИБС за воспоставување инструмент за директно 
задолжување во РМ, од аспект на нивната усогласеност со барањата за 
техничките и деловните услови од Регулативата 260/2012, како и 
можностите за нивната употреба во РМ. 
 
2.2. НСП го разгледа материјалот „Анализа на можностите за плаќање 
преку интернет и ПОС-терминали на услугите коишто ги даваат јавните 
институции и органите на државната управа”, што го изготви Работната 
група за поттикнување нагорни трендови во безготовинските плаќања 
врз основа на стратегиската насока 3.7., и побара дополнително 
мислење од Работната група за платежни картички. Притоа, НСП заклучи 
дека прифаќањето на посочените можности за електронско плаќање од 
страна на давателите на овие услуги ќе придонесе за значително 
зголемување на безготовинските плаќања и намалување на готовината 
во промет. За таа цел, а по добивањето на побараното мислење и 
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конечното оформување на предлозите, НСП ќе им го достави 
материјалот на Министерството за финансии и на Здружението на 
банкарството на разгледување и натамошно постапување. 
 

3. Заради одложените рокови за завршување на активностите од првиот и 
вториот квартал, како и тоа што третиот квартал е период кога најмногу 
се користат годишните одмори, НСП се договори за ревизија и 
поместување на краткорочните рокови од Акцискиот план, што ќе биде 
дополнително усогласено помеѓу членовите и координаторите на 
работните групи.  
 

4. Сè на сè, НСП смета дека активностите се во насока на остварување на 
поставените стратегиски цели и е задоволен од транспарентниот начин 
на работа на работните групи и посветеноста на членовите, што се 
согледува од доставените материјали и предлози, како и од редовните 
извештаи од одржаните состаноци и конструктивните дискусии. 
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