
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Април 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.850.618

1.1 Хартиени налози 2.986.594

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.604.707

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 386.541

   - 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) 81.134 инструменти со 
726.722 трансакции 

   - други непропишани налози 268.624

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 864.024

   - за единечни плаќања (ПП 30) 381.183

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 46.367

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 227 инструменти со 16.341 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.951 инструменти со 
42.694 трансакции 

   - други непропишани налози 377.439 

2. Вредност на остварени трансакции 227.104.403.964,50

2.1 Хартиени налози 154.505.725.191,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 137.823.197.719,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.350.708.282,50

   - 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) 7.915.323.025,00 

   - други непропишани налози 3.416.496.164,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 72.598.678.773,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 62.619.180.194,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 6.325.056.407,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 234.082.705,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 730.081.985,00

   - други непропишани налози 2.690.277.481,00

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 915.180 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 915.179 

   - хартиени налози 548.200

   - преку персонален компјутер или друг терминал 366.979

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.563.236.997,00

2.1 Чекови 2.170,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.170,00

2.2 Директни задолжувања 13.563.234.827,00 

   - хартиени налози 2.462.887.530,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.100.347.296,50

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 2.266.559

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 941.113

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 554.254

   - други непропишани налози 771.192 

1.2 Исплата 825.262 

   - исплата на готовина (ПП 40) 285.894

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 101.996

   - други непропишани налози 437.372

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.349.385.850,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.992.943.926,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 858.489.492,00

   - други непропишани налози 4.497.952.432,00 

2.2 Исплата 17.161.906.011,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.406.345.420,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 404.618.460,50

   - други непропишани налози 7.350.942.131,00

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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