Peta sjednica Nacionalnog odbora za platni promet, 18. veljače 2004.

Prihvaćen prijedlog obrazaca za prikupljanje statističkih podataka iz platnog
prometa
Nacionalni odbor za platni promet održao je svoju petu sjednicu, pod predsjedanjem
viceguvernera Hrvatske narodne banke Čede Maletića, 18. veljače 2004. u Hrvatskoj narodnoj
banci.
Tom su prigodom predstavnici HNB-a članovima Odbora prezentirali prijedlog obrazaca
statističkog izvješća iz platnog prometa banaka putem kojih će banke HNB-u obvezno dostavljati
podatke iz platnog prometa u zemlji. U raspravi koja je uslijedila naglašeno je značenje i važnost
prikupljanja i objavljivanja statističkih podataka iz platnog prometa, i to s obzirom na ulogu koju
HNB ima kao glavni regulator platnog prometa u zemlji, a i vezano za obvezu koju će Republika
Hrvatska morati preuzeti kao zemlja kandidat i poslije kao zemlja članica Europske unije.
Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili predloženi koncept i sadržaj obrazaca za prikupljanje
statističkih podataka iz platnog prometa.
Zaključeno je zatim da će Hrvatska narodna banka izraditi i prijedlog upute za popunjavanje i
dostavljanje statističkog izvješća iz platnog prometa. U uputi će detaljnije biti određen način
popunjavanja kao i rokovi za dostavljanje podataka u središnju banku. O navedenom materijalu
raspravljat će i Odbor. Dogovoreno je da će banke unutar svog sektora provjeriti postoje li
pretpostavke da se određeni podaci iz platnog prometa dostave u Hrvatsku narodnu banku i
retroaktivno (za proteklih nekoliko godina).
Predstavnik Financijske agencije prezentirao je članovima Odbora nacrt Poslovnika o radu
Vijeća korisnika Nacionalnog klirinškog sustava. Nakon rasprave o tom materijalu članovi
Odbora jednoglasno su podržali inicijativu da se što prije formira i počne raditi Vijeće korisnika
NKS-a. Zaključeno je i da će Financijska agencija (kao vlasnik i operativni upravitelj NKS-a) u
dogledno vrijeme sazvati prvu sjednicu Vijeća na koju će biti pozvani predstavnici svih banaka u
zemlji. Također, odlučeno je da će Financijska agencija u suradnji s Hrvatskom narodnom
bankom utvrditi konačan tekst Poslovnika o radu Vijeća NKS-a, vodeći računa o načelu da je
Vijeće dobrovoljno i interesno udruženje u kojem će sve banke imati ravnopravnu ulogu.
Navedeni poslovnik Vijeće će donijeti na svojoj prvoj sjednici.

