Jedanaesta sjednica Nacionalnog odbora za platni promet, 28. ožujka 2007.

Platni promet s inozemstvom - novo područje rada Odbora
Nacionalni odbor za platni promet održao je 28. ožujka o. g. jedanaestu sjednicu. Članovi
Odbora obaviješteni su tom prigodom o izmjenama u članstvu Odbora: novim predsjednikom
imenovan je Davor Holjevac, viceguverner Hrvatske narodne banke, a potpredsjednikom Vedran
Duvnjak, pomoćnik ministra financija u Upravi za financijski sustav. HNB je u Odbor imenovao
još jednu članicu - Marcelu Kir, direktoricu Direkcije za provođenje devizne politike.
Određene promjene doživjelo je i područje rada Odbora, pa će tako, uz domaći platni promet,
ubuduće obuhvaćati i platni promet s inozemstvom. Naime, do konačnog ulaska Republike
Hrvatske u punopravno članstvo EU potrebno je, među ostalim, objediniti domaći i inozemni
platni promet u jedinstven platni sustav s mogućnošću implementacije multivalutnih računa
preko kojih bi se obavljala sva plaćanja (domaća i inozemna). S obzirom na to da opisano
proširenje rada Odbora zahtijeva stručna znanja iz područja platnog prometa, u rad odbora bit
će potrebno uključiti još stručnjaka za to područje iz institucija zastupljenih u Odboru,
zaključeno je na sjednici.
Kako se ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju približava, raste potreba za što bržim,
boljim i kvalitetnijim pripremama cjelokupnog sustava domaćega platnog prometa za
uključivanje u Jedinstveno područje za plaćanje eurom (Single Euro Payment Area - SEPA).
Kako bi se olakšala prilagodba domaćeg platnog sustava europskom platnom sustavu, između
HNB-a i banaka dogovorena je kontinuirana razmjena informacija koje se odnose na SEPA, a
koje će te hrvatske institucije primati, primjerice, od Europskog vijeća za platni promet,
Europske središnje banke, Europske komisije i drugih. U okviru prilagodbe hrvatskog
zakonodavstva pravnoj stečevini EU posebna radna skupina osnovana u HNB-u priprema novi
zakon o platnim sustavima. Taj bi zakon trebao biti donesen do kraja 2008. godine.
Članovi Odbora upoznati su s tijekom racionalizacije broja gotovinskih centara HNB-a, u skladu
s odlukom HNB-a, koja bi trebala biti dovršena do 1. svibnja o. g. te rezultirati nižom naknadom
za usluge gotovinskih centara. Od 22 gotovinska centra s radom će nastaviti njih 10, pri čemu
će se ti centri morati ustrojiti i u potpunosti poslovati u skladu s uputom za ustroj gotovinskih
centara HNB-a. Najavljeno je da će do kraja travnja o. g. HNB izdati smjernice za sortiranje
gotovine prema prikladnosti u bankama i ostalim institucijama kojima je rukovanje gotovim
novcem poslovna djelatnost. Smjernicama će biti utvrđena obveza da se prije korištenja u
optjecaju gotovina sortira na uređajima za sortiranje (HNB će uređaje prethodno testirati), a u
skladu s Odlukom o utvrđivanju standarda za sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet
koji se primjenjuju na strojevima za sortiranje novčanica (2004.). Članovi Odbora izviješteni su
da je HNB u okviru prilagodbe standardima Europske središnje banke pokrenuo projekt
izgradnje vlastitog centra za poslovanje s gotovim novcem.

