
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јуни 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.682.028

1.1 Хартиени налози 2.839.097

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.677.944

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 229.075

   - 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) 72.234 инструменти со 
668.949 трансакции 

   - други непропишани налози 263.129

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 842.931

   - за единечни плаќања (ПП 30) 325.350

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 28.956

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 300 инструменти со 11.416 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.153 инструменти со 
31.937 трансакции 

   - други непропишани налози 445.272 

2. Вредност на остварени трансакции 194.416.703.246,00

2.1 Хартиени налози 147.041.432.827,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 131.799.847.768,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.452.462.512,00

   - 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) 7.510.986.048,00 

   - други непропишани налози 3.278.136.499,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 47.375.270.419,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 41.095.322.534,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.147.934.060,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 114.066.357,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 489.746.729,00

   - други непропишани налози 2.528.200.738,50

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.018.617 

1.1 Чекови 23

   - чекови на правни лица 19

   - чекови на физички лица 4

1.2 Директни задолжувања 1.018.594 

   - хартиени налози 595.541

   - преку персонален компјутер или друг терминал 423.053

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.195.502.092,50

2.1 Чекови 156.269,00

   - чекови на правни лица 146.451,00

   - чекови на физички лица 9.818,00

2.2 Директни задолжувања 12.195.345.823,50 

   - хартиени налози 2.046.835.417,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.148.510.406,50

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 1.830.745

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 783.725

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 385.109

   - други непропишани налози 661.911 

1.2 Исплата 787.131 

   - исплата на готовина (ПП 40) 198.557

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 116.041

   - други непропишани налози 472.533

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.504.677.591,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.981.241.945,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 876.157.568,50

   - други непропишани налози 4.647.278.078,00 

2.2 Исплата 16.098.910.131,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.759.433.251,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 417.095.761,00

   - други непропишани налози 7.922.381.119,00

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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