
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јули 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.826.001

1.1 Хартиени налози 2.944.377

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.764.529

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 200.346

   - 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) 73.406 инструменти со 
721.358 трансакции 

   - други непропишани налози 258.144

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 881.624

   - за единечни плаќања (ПП 30) 332.656

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 30.307

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 340 инструменти со 18.839 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.305 инструменти со 
37.585 трансакции 

   - други непропишани налози 462.237 

2. Вредност на остварени трансакции 223.786.235.184,00

2.1 Хартиени налози 160.705.182.843,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 142.920.703.624,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.645.067.992,50

   - 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) 8.445.276.415,00 

   - други непропишани налози 3.694.134.811,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 63.081.052.341,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 53.770.037.176,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.651.728.451,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 282.955.769,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 599.264.345,00

   - други непропишани налози 2.777.066.600,00

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 1.043.690 

1.1 Чекови 12

   - чекови на правни лица 9

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 1.043.678 

   - хартиени налози 490.193

   - преку персонален компјутер или друг терминал 553.485

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.564.572.747,50

2.1 Чекови 137.745,50

   - чекови на правни лица 129.845,50

   - чекови на физички лица 7.900,00

2.2 Директни задолжувања 13.564.435.002,00 

   - хартиени налози 1.852.009.404,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.712.425.598,00

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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                   III. Уплата и Исплата на готови пари  

 

                  IV. Електронски пари 

1. Број на остварени трансакции   

1.1 Уплата 1.662.553

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 747.583

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 304.559

   - други непропишани налози 610.411 

1.2 Исплата 779.533 

   - исплата на готовина (ПП 40) 199.888

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 105.150

   - други непропишани налози 474.495

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.303.394.842,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.699.103.336,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 881.312.990,00

   - други непропишани налози 4.722.978.515,50 

2.2 Исплата 18.060.977.191,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.761.204.002,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 370.413.715,00

   - други непропишани налози 7.929.359.474,50

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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