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((11)) ПлатежнаПлатежна статистикастатистика нана ЕЦБЕЦБ((11)) ПлатежнаПлатежна статистикастатистика нана ЕЦБЕЦБ

– Правна рамка:
– Протокол бр. 4 (член 5) од Статутот на Европскиот систем 

на централни банки и ЕЦБ
– Упатство за статистика на монетарните и финансискитеУпатство за статистика на монетарните и финансиските 

институции и пазари (ЕЦБ/2007/9, ЕЦБ/2009/23 и 
ЕЦБ/2011/13)

– Извори на податоци: биланси на состојба на монетарните 
финансиски институции, структурни податоци за банките, 
системи за големи и мали плаќања ТАРГЕТ2 и слсистеми за големи и мали плаќања, ТАРГЕТ2 и сл.

– Известувачи: централните банки на земјите-членки на ЕУ

– Публикации: Сината книга
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((22)) ПлатежнаПлатежна статистикастатистика нана ННББРМРМ((22)) ПлатежнаПлатежна статистикастатистика нана ННББРМРМ

ППравна рамка:

Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен  весник на 
РМ“ бр 158/10 и 123/12)РМ  бр. 158/10 и 123/12)

Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 113/07, 22/08,159/08, 
133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 166/12 и 170/13)

Одлуката за доставување на податоци за извршените активности во 
платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 146/07 и 50/13)

Упатството за доставување податоци за извршени активности во платниот 
промет („Службен весник на РМ“ бр. 159/07, 97/08 и 64/13)
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– Извори на податоци:

– податоци за бројот на трансакциски сметки
– податоци за употребата на платните инструменти
– податоци за употребата на платежните картички и уредите наподатоци за употребата на платежните картички и уредите на 

кои тие се користат

– Известувачиу

– Публикување:

– Извештај за бројот на сметки преку кои се вршат плаќања
– Извештај за употребата на платните инструменти
– Извештај за употребата на платежните картички и уредите на 

кои тие се користат во земјата.
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((33) ) Споредбена анализаСпоредбена анализа(( )) р др д

ЕЦБЕЦБ НБРМНБРМЕЦБЕЦБ
– Табела бр. 5 Институции 

коишто нудат платни услуги на 
ФИ ( јб

НБРМНБРМ
– Извештај за бројот на сметки 

преку кои се вршат плаќања;
немонетарни ФИ (состојба на 
крајот од периодот);

– Табела бр. 6  Платежни 
– Извештај за употребата на 

платните инструменти;

картички и уреди коишто 
прифаќаат картички (состојба 
на крајот од периодот); – Извештај за употребата на 

– Табела бр. 7 и бр. 8 Платни 
трансакции и трансакции на 
терминали коишто вклучуваат 

ФИ (б ј

з е ај за у о реба а а
платежни картички и уредите 
на кои тие се користат во 
земјата.

немонетарни ФИ (број и 
вредност на трансакции).
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3.1 3.1 Споредбена анализа на институциите коишто нудат платни услуги на Споредбена анализа на институциите коишто нудат платни услуги на 
немонетарни ФИ и Извештајот за бројот на сметки преку кои се вршат плаќањаи Извештајот за бројот на сметки преку кои се вршат плаќања

Табела бр. 5Табела бр. 5
Институции коишто нудат платни услуги на немонетарните ФИ (состојба на крајот на периодот)

ЕЦБ
Централна банкаЦентрална банка Број на филијали

Број на депозитите преку ноќ коишто ги имаат немонетарните ФИ (во илјади)

Број на трансферабилни депозити преку ноќ
Извештај за бројот на сметки 
преку кои се вршат плаќањаКредитни институции Кредитни институции 

независни од нивното законско независни од нивното законско 
основањеосновање

Број на депозити преку ноќ коишто ги имаат немонетарните ФИ (илјади) од кои: број 
на депозити преку ноќ поврзани преку интернет или персонален компјутер

Број на трансферабилни депозити преку ноќ коишто ги имаат немонетарните
ФИ (илјади) од кои: број на депозити преку ноќ поврзани преку интернет или 
персонален компјутер

Кредитни институции законскиКредитни институции законски Број на институции

преку кои се вршат плаќања
1. Вкупен број на сметки

Од кои достапни преку персонален 
компјутер или друг терминал

- За извештаиКредитни институции законски Кредитни институции законски 
основани во земјата основани во земјата којашто којашто 
известуваизвестува

Број на институции
Број на филијали
Вредност на депозити преку ноќ коишто ги имаат немонетарните ФИ (ЕУР милиони)

Вредност на трансферабилни депозити преку ноќ
Филијали на кредитните Филијали на кредитните 
институции основани во институции основани во евроевро--

Број на институции
Број на филијали

ќ Ф (

За извештаи

- За плаќања и извештаи

2. Број на сметките по видови на 
иматели

- физички лица
зонатазоната Вредност на депозити преку ноќ коишто ги имаат немонетарните ФИ (ЕУР 

милиони)
Вредност на трансферабилни депозити преку ноќ

Филијали на кредитни Филијали на кредитни 
институции основани во ЕЕА институции основани во ЕЕА 
(надвор од (надвор од евроевро--зонатазоната))

Број на институции
Број на филијали
Вредност на депозити преку ноќ коишто ги имаат немонетарните ФИ (ЕУР 

- правни лица

милиони)
Вредност на трансферабилни депозити преку ноќ

Филијали на банки Филијали на банки коишто коишто не не 
се во ЕЕАсе во ЕЕА

Број на институции
Број на филијали
Вредност на депозити преку ноќ  коишто ги имаат немонетарните ФИ (ЕУР 
милиони)милиони)
Вредност на трансферабилни депозити преку ноќ

Останати институции Останати институции коишто коишто 
нудат платни услуги на нудат платни услуги на 
немонетарните ФИ

Број на институции
Број на филијали
Број на депозити преку ноќ кои ги имаат не немонетарните ФИ (илјади)
Вредност на депозити преку ноќ  кои ги имаат не немонетарните ФИ (ЕУР 
милиони)милиони)
Вредност на трансферабилни депозити преку ноќ

Ставки на меморандум
Институции за издавање 
електронски пари

Број на институции
Остаток на издадена вредност на складиштата на електронски пари издадени 
од страна на институциите коишто издаваат електронски пари  (ЕУР милиони)
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3.2 3.2 Споредбена анализа на статистичките податоци за платежните Споредбена анализа на статистичките податоци за платежните 
картички и уредите на кои тие се прифаќааткартички и уредите на кои тие се прифаќаат

ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка
Тековен извештајТековен извештај

Народна банка Народна банка -- предлогпредлог
за иден извештајза иден извештај

Назив на табела Назив на извештај Назив на извештајот
Платежни картички и уреди коишто 
прифаќаат картички (состојба на крајот на

Извештај за употребата на платежните 
картички и уредите на кои тие се користат во

Платежни картички и уреди коишто 
прифаќаат картичкиприфаќаат картички (состојба на крајот на 

периодот)
Табела бр. 6

картички и уредите на кои тие се користат во 
земјата за месец X, година Х
(образец ПС-08)

прифаќаат картички 
(состојба на крај на периодот)

КАРТИЧКИ ИЗДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА А. Платежни картички А. КАРТИЧКИ ИЗДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА
Картички со готовинска функција
Вклучени се податоци за картички издадени

Картички со кеш функција
Се вклучуваат сите платежни картички коишто

Картички со готовинска функција

Вклучени се податоци за картички издадени 
единствено за повлекување готовина од АТМ 

Се вклучуваат сите платежни картички коишто 
нудат можност за повлекување и депонирање 
готовина од/во АТМ

Картички со платежна функција  (освен со 
функција на електронски пари) од кои:

/ Картички со платежна функција (освен со 
функција на електронски пари) од кои:

Картички со дебитна функција Картички со дебитна функција Картички со дебитна функција
Картички со одложена дебитна функција Не е предвидено Картички со одложена дебитна функција
Картички со кредитна функција Картички со кредитна функција Картички со кредитна функција
Картички со дебитна и/или одложена дебитна
функција

Не е предвидено Картички со дебитна и/или одложена дебитна
функција

Картички со кредитна и/или одложена дебитна
функција

Не е предвидено Картички со кредитна и/или одложена дебитна
функција

Картички со функција на електронски пари 
од кои: 

Картички со функција на електронски пари Картички со функција на електронски пари 
од кои: 

Картички со функција на електронски пари коишто 
ј

Не е предвидено Картички со функција на електронски пари коишто 
јсе најмалку еднаш вчитани се најмалку еднаш вчитани

Вкупен број на картички (независно од бројот 
на функциите на картичката) од кои:

Вкупен број на картички во циркулација 
- со готовинска функција;
- со дебитна функција;
- со кредитна функција;

ф ј

Вкупен број на картички (независно од бројот 
на функциите на картичката) од кои:

8888888888888888888888888888

- со функција на електронски пари;
- со комбинирана функција.

Картички со комбинирана дебитна, готовинска
функција и функција на електронски пари

Картички со комбинирана функција Картички со комбинирана дебитна, готовинска
функција и функција на електронски пари

8



ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка
Тековен извештајТековен извештај

Народна банка Народна банка -- предлогпредлог
за иден извештајза иден извештај

Назив на табелата Назив на извештајот Назив на извештајот

Платежни картички и уреди коишто 
прифаќаат картички (состојба на крајот 
на периодот)
Табела бр 6

Извештај за употребата на 
платежните картички и уреди на кои 
тие се користат во земјата за месец 
X година Х

Платежни картички и уреди коишто 
прифаќаат картички 
(состојба на крај на периодот)

Табела бр. 6 X, година Х
(образец ПС-08)

ТЕРМИНАЛИ ЛОЦИРАНИ ВО ЗЕМЈАТА Б. Уреди на кои се користат 
платежните картички

Б. ТЕРМИНАЛИ ЛОЦИРАНИ ВО ЗЕМЈАТА

АТМ: АТМ: АТМ:АТМ: АТМ: 
- сопствени 
- изнајмени 

АТМ:
- сопствени 
- изнајмени

АТМ со функција на повлекување готовина Не е предвидено АТМ со функција на повлекување готовина

АТМ со функција на кредитен трансфер Не е предвидено АТМ со функција на кредитен трансферАТМ со функција на кредитен трансфер Не е предвидено АТМ со функција на кредитен трансфер

ПОС-терминали: На продажни места: ПОС-терминали:

ЕФТПОС-терминали - На импринтери
- На ПОС-терминали

ЕФТПОС-терминали

Терминали за картички со електронски Не е предвидено Терминали за картички со електронски 
пари од кои: пари од кои:
Терминали за полнење и празнење електронски 
пари

Не е предвидено Терминали за полнење и празнење 
електронски пари

Терминали за прифаќање електронски пари Не е предвидено Терминали за прифаќање електронски пари

Не е предвидено Вкупен број на трговци кои прифаќаат Вкупен број на трговци кои прифаќаатНе е предвидено Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички

Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички

Не е предвидено Имиња на мрежи на картички во кои се 
вклучени банките 

Имиња на мрежи на картички во кои се 
вклучени банките 

Не е предвидено (Поделба на бројот на продажните места 
на импринтери и ПОС-терминали).

Податоците се вклучени во полето ЕФТПОС-
терминали
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ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка Народна банка Народна банка -- предлогпредлог

3.3 3.3 Споредбена анализа на статистичките податоци за Споредбена анализа на статистичките податоци за 
платните трансакции и трансакциите на терминалиплатните трансакции и трансакциите на терминали

Тековен извештајТековен извештај за иден извештајза иден извештај
Назив на табелата Назив на извештајот Назив на извештајот

Платни трансакции  и трансакции на терминали 
коишто вклучуваат немонетарниФИ 
(табели бр. 7 и 8)

Извештај за употреба на платните инструменти 
(обрасци: ПС-02+ПС-03+ПС-04+ПС-05+ПС-
06+ПС-07)

Платни трансакции  и трансакции на 
терминали коишто вклучуваат немонетарни

ФИ

ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ПЛАТЕН 
ИНСТРУМЕНТ

А. Платни инструменти 
(ПС-02+ПС-03+ПС-04+ПС-05+ПС-06+ПС-07)

А. ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ПЛАТЕН 
ИНСТРУМЕНТ

Кредитни трансфери од кои: По налог на имател на сметка - кредитни 
трансфери 
(образец ПС-02)

Кредитни трансфери од кои:

(образец ПС 02)
Хартиени кредитни трансфери Хартиени налози Хартиени кредитни трансфери
Нехартиени кредитни трансфери Преку персонален компјутер или друг терминал Нехартиени кредитни трансфери
Не е предвидено Други налози Други налози

/ По налог на корисник на наплата - дебитни
трансфери 

/

(обрасци:ПС-03+ПС-06)
Директни задолжувања Директни задолжувања 

(образец ПС-06):
- хартиени налози
- преку персонален компјутер или друг терминал
Внесувани се податоци за трансакции со траен

Директни задолжувања

Внесувани се податоци за трансакции со траен 
налог, наплата на камати, дивиденди, провизии.

/ Извештај за употребата на платежните картички 
и уредите на кои тие се користат во земјата 
(образец ПС-09)

/

Плаќања со картички издадени во земјата A. Платежни картички Плаќања со картички издадени во земјата 
(освен картички со функција на електронски пари) (освен картички со функција на електронски 

пари) од кои:
Плаќања со картички со дебитна функција Плаќања со картички со дебитна функција Плаќања со картички со дебитна функција
Плаќања со картички со одложена дебитна
функција

Не е предвидено Плаќања со картички со одложена дебитна
функција

Плаќања со картички со кредитна функција Плаќања со картички со кредитна функција Плаќања со картички со кредитна функцијаПлаќања со картички со кредитна функција Плаќања со картички со кредитна функција Плаќања со картички со кредитна функција
Плаќања со картички со дебитна и/или одложена 
дебитна функција

Не е предвидено Плаќања со картички со дебитна и/или одложена 
дебитна функција

Плаќања со картички со кредитна и/или одложена 
дебитна функција

Не е предвидено Плаќања со картички со кредитна и/или 
одложена дебитна функција



ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка
Тековен извештајТековен извештај

Народна банка Народна банка -- предлогпредлог
за иден извештајза иден извештај

Назив на табелата Назив на извештајот Назив на извештајот

Платни трансакции и трансакции на 
терминали коишто вклучуваат 
немонетарни ФИ

Извештај за употребата на платните 
инструменти 
(образец ПС-07)

Платни трансакции и трансакции на 
терминали коишто вклучуваат 

немонетарни ФИнемонетарни ФИ (образец ПС 07) немонетарни ФИ 

Трансакција за купување со користење 
електронски пари од кои:

Електронски пари Трансакција за купување со користење на 
електронски пари од кои:

Со картички со функција на електронски пари Засновани врз картички Со картички со функција на електронски пари

Со други складишта на електронски пари Засновани врз софтвер Со други складишта на електронски пари

/ Извештај за употребата на платните 
инструменти 
II. По налог на корисник на наплата -
дебитни трансфери

/

дебитни трансфери
(обрасци: ПС-03+ПС-06)

Чекови Чекови (образец ПС-03):
- на правни лица
- на физички лица

Чекови

Други платни инструменти Други налози (обрасци ПС 02 ПС 04 ПС 05) Други платни инструментиДруги платни инструменти Други налози (обрасци - ПС-02, ПС-04, ПС-05) Други платни инструменти

Вкупен број на трансакции со платни инструменти 
од кои:

Не е предвидено Вкупен број на трансакции со платни инструменти 
од кои:

Прекугранични трансакции – испратени Не е предвидено Прекугранични трансакции – испратени

Ставка на меморандум:
Прекугранични трансакции – примени

Не е предвидено Ставка на меморандум:
Прекугранични трансакции – примени

Ставка на меморандум:
Одобрување на сметки со просто книжење

Не е предвидено Ставка на меморандум:
Одобрување на сметки со просто книжење

Ставка на меморандум:
Задолжување на сметки со просто книжење

Не е предвидено Ставка на меморандум:
Задолжување на сметки со просто книжење 11



ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка
Тековен извештајТековен извештај

Народна банка Народна банка -- предлогпредлог
за иден извештајза иден извештај

Назив на табелата Назив на извештајот Назив на извештајот

ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ТЕРМИНАЛ Извештај за употребата на платежните 
картички и уредите на кои тие се 
користат во земјата (образец ПС-09)

Б. ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ТЕРМИНАЛ 

а) Трансакции на терминали лоцирани 
во земјата со картички издадени во 
земјата

Б. Уреди на кои се користат платежните 
картички

а) Трансакции на терминали лоцирани 
во земјата со картички издадени во 
земјата

Повлекување готовина на АТМ За повлекување готовина Повлекување готовина на АТМ
- сопствени АТМ
- изнајмени АТМ
- преку други уреди

(податокот преку други уреди се отфрла од 
ова поле и се внесува во „Повлекување 
готовина на шалтерите на банката“)

Депонирање готовина на АТМ Не е предвидено Депонирање готовина на АТМ

ПОС-трансакции (независно од типот на 
картичката)

На продажни места:
- на импринтери
- на ПОС-терминали
- преку персонален компјутер или друг 
терминал

ПОС-трансакции (независно од типот на 
картичката)

терминал

Трансакции за полнење /празнење 
електронски пари

Не е предвидено Трансакции за полнење / празнење 
електронски пари

б) Трансакции на терминали лоцирани 
во земјата со картички издадени надвор 

Не е предвидено б) Трансакции на терминали лоцирани во 
земјата со картички издадени надвор од 

од земјата земјата
Повлекување готовина на АТМ Не е предвидено Повлекување готовина на АТМ

Депонирање готовина АТМ Не е предвидено Депонирање готовина АТМ

ПОС-трансакции (независно од типот на Не е предвидено ПОС-трансакции (независно од типот на 
картичката) картичката)
Трансакции за полнење / празнење 
електронски пари

Не е предвидено Трансакции за полнење / празнење 
електронски пари 12



ЕЦБЕЦБ Народна банкаНародна банка
Тековен извештајТековен извештај

Народна банка Народна банка -- предлогпредлог
за иден извештајза иден извештај

Назив на табелата Назив на извештајот Назив на извештајот

ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ТЕРМИНАЛ Извештај за употребата на платежните 
картички и уредите на кои тие се користат во 
земјата (образец ПС-09)

Б. ТРАНСАКЦИИ ПО ТИП НА ТЕРМИНАЛ 

ј ( р ц )

в) Трансакции на терминали лоцирани 
надвор од земјата со картички издадени 
во земјата

Не е предвидено в) Трансакции на терминали лоцирани 
надвор од земјата со картички издадени 
во земјата

Повлекување готовина на  АТМ Не е предвидено Повлекување готовина на АТМу р у

Депонирање готовина на АТМ Не е предвидено Депонирање готовина на АТМ

ПОС-трансакции (независно од типот на 
картичката)

Не е предвидено ПОС-трансакции (независно од типот на 
картичката)

Трансакции за полнење /празнење електронски Не е предвидено Трансакции за полнење /празнење електронски 
пари пари

/ За повлекување готовина /

Ставка на меморандум:
Операции со готовина на ПОС-терминали

Не е предвидено Ставка на меморандум:
Операции со готовина на ПОС-терминали

/ И ј б // Извештај за употреба на платните 
инструменти 
(обрасци: ПС-04+ПС-05)

/

/ III. Уплата и исплата на готови пари /

Ставка на меморандум: Исплата (образец ПС-05) Ставка на меморандум:
Повлекување готовина на шалтерите на банката 
(OTC)

Повлекување готовина на шалтерите на банката 
(OTC)

Ставка на меморандум:
Депонирање готовина на шалтерите на банката 
(OTC)

Уплата (образец ПС-04) Ставка на меморандум:
Депонирање готовина на шалтерите на банката 
(OTC)(OTC) (OTC)

/ Други налози (обрасци: ПС-04+ПС-05)

13



(4) (4) Предлог за Предлог за усогласување на усогласување на 
платежната платежната статистикастатистика

– УсогласувањеУсогласување нана домашнатадомашната регулативарегулатива одод областаобласта нана
платниотплатниот прометпромет сосо соодветнатасоодветната регулативарегулатива нана ЕвропскатаЕвропската
УнијаУнија, заради создавање сеопфатен пакет правила за давање најј , р д д ф р д
платните услуги на внатрешниот пазар.

– УсогласувањеУсогласување ии донесувањедонесување новнов заедничкизаеднички пакетпакет дефинициидефиницииуу д уд у дд д ф цд ф ц
ии класификациикласификации нана статистичкитестатистичките податоциподатоци за платните системи
со прифатените дефиниции и категоризација во платежната статистика
на ЕЦБ.

– ВоведувањеВоведување дополнителнидополнителни статистичкистатистички податоциподатоци сосо коикои ќеќе сесе
покријатпокријат домашнитедомашните ии прекуграничнипрекуграничнитете аспектиаспекти на платните
системи (на пример: промет и употреба на платежните картички во
земјата и надвор од неа).

14



– ВоведувањеВоведување посебнипосебни ставкиставки во кои ќе се внесуваатВоведувањеВоведување посебнипосебни ставкиставки во кои ќе се внесуваат
статистичките податоци за СЕПА-плаќањата.

– Подготовка на методологијаметодологија заза платежнатаплатежната статистикастатистика на– Подготовка на методологијаметодологија заза платежнатаплатежната статистикастатистика на
НБРМ.

ИИ– ИИзвестувањезвестување вово согласностсогласност сосо статистичкитестатистичките стандардистандарди
ии принципипринципи нана ЕЦБЕЦБ, преку анализирање, обработка на
одредени квалитетни показатели за извршување на платниот
промет и нивно соодветно составување во годишните извештаи.

15



((55)) Очекуван придонесОчекуван придонес

ИИзработказработкатата нана методологијаметодологијатата заза прибирањеприбирање,, обработкаобработка ии
дефинирањедефинирање нана статистичкитестатистичките податоциподатоци по примерот на
развиените европски земји, којашто ќе овозможи:р р ј , ј

– Поголема прецизност во дефинирањето на податоците коишто се
доставуваат и претставуваат предмет на платежната статистика.

– Солидна основа за понатамошен развој на платежната статистика
на земјата.

– Давање квалитетен материјал на корисниците на податоците од
платежната статистика, како што се аналитичарите на финансискиот

ј јпазар, академската и пошироката јавност во земјата и странство.

16
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