Osamnaesta sjednica Nacionalnog odbora za platni promet, 8. studenoga 2012.

Pokrenut SEPA projekt u Republici Hrvatskoj
Nacionalni odbor za platni promet održao je 8. studenoga o. g. osamnaestu sjednicu. Članovi
Odbora tom su prigodom obaviješteni o izmjenama u njegovu članstvu: novom članicom Odbora
uime Ministarstva financija na mjesto Maje Barberić, načelnice Odjela za bankarstvo, financijske
konglomerate i platne sustave, imenovana je Žana Pedić, načelnica Sektora za financijski sustav.
Članovi Odbora na sjednici su upoznati s tijekom uvođenja IBAN konstrukcije transakcijskih
računa u nacionalni platni promet. Prema raspoloživim podacima kod većine banaka postotak
naloga za plaćanje koji sadržavaju IBAN konstrukciju još je nizak, što je razumljivo s obzirom na
to da još traje razdoblje prilagodbe u kojem se banke mogu (ali ne moraju) koristiti tom
konstrukcijom računa. No obvezna primjena IBAN-a u platnom prometu uslijedit će nakon 1.
lipnja 2013., na što sudionici u platnom prometu moraju biti spremni. Stoga banke ulažu
dodatne napore da svojim klijentima na prihvatljiv i jednostavan način pojasne što je IBAN i
kako se koristi.
S približavanjem ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju raste potreba za što kvalitetnijim
pripremama nacionalnoga platnog prometa za uključivanje u Područje jedinstvenoga platnog
prometa u eurozoni (Single Euro Payment Area – SEPA) kojim se potrošačima, poslovnim
subjektima i tijelima javne vlasti u članicama EU omogućuje da izvršavaju i primaju plaćanja u
eurima pod jednakim osnovnim uvjetima neovisno o njihovoj lokaciji. Prema uredbi EU
260/2012 kojom se na razini Unije propisuju rokovi za prelazak na SEPA krajnji rok za države
članice izvan područja u eurozoni jest 31. listopada 2016. Članovi Odbora podržali su uvođenje
projekta SEPA u Hrvatskoj i istaknuli da bi, uzme li se u obzir njegova važnost i veličina, trebalo
odrediti transparentnu upravljačku i organizacijsku strukturu projekta koja će obuhvatiti sve
sudionike – pružatelje platnih usluga, korisnike i javna tijela. Organizacijska struktura trebala bi
definirati glavno tijelo SEPA u Hrvatskoj (najviše organizacijsko tijelo koje rukovodi projektom
na nacionalnoj razini) te ostale odbore (primjerice koordinacijski odbor) i radne skupine za
pojedina područja SEPA platne sheme.

