
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Мај 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.758.993

1.1 Хартиени налози 2.905.276

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.551.761

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 517.336

   - 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) 76.620 инструменти со 
649.448 трансакции 

   - други непропишани налози 186.731

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 853.717

   - за единечни плаќања (ПП 30) 386.413

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 56.394

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 255 инструменти со 8.990 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.831 инструменти со 
36.720 трансакции 

   - други непропишани налози 365.200 

2. Вредност на остварени трансакции 207.292.741.348,50

2.1 Хартиени налози 144.562.916.604,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 129.035.804.407,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.589.972.905,50

   - 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) 6.756.953.601,00 

   - други непропишани налози 4.180.185.690,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 62.729.824.744,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 55.067.303.059,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.492.810.790,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 118.737.104,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 584.780.212,00

   - други непропишани налози 2.466.193.578,50

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 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 981.960 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 981.959 

   - хартиени налози 574.213

   - преку персонален компјутер или друг терминал 407.746

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.878.782.965,50

2.1 Чекови 2.745,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.745,00

2.2 Директни задолжувања 13.878.780.220,50 

   - хартиени налози 2.678.688.171,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.200.092.049,00

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 2.459.849

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 778.193

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 831.988

   - други непропишани налози 849.668 

1.2 Исплата 865.182 

   - исплата на готовина (ПП 40) 279.987

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 180.418

   - други непропишани налози 404.777

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.738.338.793,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.567.042.762,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 791.512.916,00

   - други непропишани налози 4.379.783.114,50 

2.2 Исплата 16.471.452.697,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.925.021.483,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 712.515.135,00

   - други непропишани налози 6.833.916.079,00

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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