
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Мај 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.432.181

1.1 Хартиени налози 2.621.240

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.575.680

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 217.801

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 68.849 инструменти со 
616.728 трансакции 

   - други непропишани налози 211.031

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 810.941

   - за единечни плаќања (ПП 30) 309.602

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 26.595

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 298 инструменти со 17.170 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 938 инструменти со 27.419 

трансакции 

   - други непропишани налози 430.155 

2. Вредност на остварени трансакции 185.719.124.011,50

2.1 Хартиени налози 136.347.275.975,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 119.248.918.015,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.348.498.425,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 0,00 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 6.686.896.100,00 

   - други непропишани налози 6.062.963.435,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 49.371.848.036,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 43.320.592.933,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.062.306.860,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 187.672.970,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 445.781.734,00

   - други непропишани налози 2.355.493.539,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на 

носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен 

систем или вршат други услуги поврзани со плаќања 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 983.464 

1.1 Чекови 13

   - чекови на правни лица 12

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 983.451 

   - хартиени налози 461.376

   - преку персонален компјутер или друг терминал 522.075

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.646.437.109,50

2.1 Чекови 766.834,50

   - чекови на правни лица 764.834,50

   - чекови на физички лица 2.000,00

2.2 Директни задолжувања 11.645.670.275,00 

   - хартиени налози 1.688.437.168,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.957.233.106,50

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на 

носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен 

систем или вршат други услуги поврзани со плаќања 
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                   III. Уплата и Исплата на готови пари  

 

                  IV. Електронски пари 

1. Број на остварени трансакции   

1.1 Уплата 1.742.986

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 686.581

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 404.756

   - други непропишани налози 651.649 

1.2 Исплата 757.763 

   - исплата на готовина (ПП 40) 192.085

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 108.077

   - други непропишани налози 457.601

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.437.802.905,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.212.487.882,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 884.503.252,50

   - други непропишани налози 4.340.811.770,50 

2.2 Исплата 14.957.050.309,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.166.585.371,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 407.882.990,50

   - други непропишани налози 7.382.581.947,50

1. Број на остварени трансакции 0

1.1 Картично базирани 0

1.2 Софтверско базирани 0 

    

2. Вредност на остварени трансакции 0,00

2.1 Картично базирани 0,00

2.2 Софтверско базирани 0,00

  

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на 

носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен 

систем или вршат други услуги поврзани со плаќања 
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