
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Март 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.720.199

1.1 Хартиени налози 2.892.534

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.602.611

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 368.475

   - 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) 93.084 инструменти со 
689.670 трансакции 

   - други непропишани налози 231.778

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 827.665

   - за единечни плаќања (ПП 30) 370.514

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 45.860

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 219 инструменти со 8.304 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.875 инструменти со 
39.618 трансакции 

   - други непропишани налози 363.369 

2. Вредност на остварени трансакции 219.980.542.346,00

2.1 Хартиени налози 156.246.982.640,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 140.358.049.267,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.157.971.222,50

   - 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) 7.264.556.042,00 

   - други непропишани налози 3.466.406.108,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 63.733.559.706,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 56.391.966.919,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.038.993.456,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 64.897.765,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 631.833.755,00

   - други непропишани налози 2.605.867.810,50

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 966.667 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 966.667 

   - хартиени налози 550.920

   - преку персонален компјутер или друг терминал 415.747

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.896.717.332,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 14.896.717.332,50 

   - хартиени налози 2.338.867.340,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.557.849.992,50

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 2.480.703

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 1.010.038

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 625.440

   - други непропишани налози 845.225 

1.2 Исплата 799.132 

   - исплата на готовина (ПП 40) 286.585

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 89.168

   - други непропишани налози 423.379

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.996.091.276,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.259.642.137,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 900.236.492,50

   - други непропишани налози 4.836.212.646,50 

2.2 Исплата 15.499.783.245,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.363.795.024,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 332.400.662,50

   - други непропишани налози 6.803.587.558,00

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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