
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јуни 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.845.616

1.1 Хартиени налози 2.977.297

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.641.129

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 477.516

   - 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) 73.778 инструменти со 
665.104 трансакции 

   - други непропишани налози 193.548

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 868.319

   - за единечни плаќања (ПП 30) 390.646

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 51.968

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 285 инструменти со 17.711 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.908 инструменти со 
41.180 трансакции 

   - други непропишани налози 366.814 

2. Вредност на остварени трансакции 219.604.812.300,00

2.1 Хартиени налози 154.716.932.045,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 139.217.422.106,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.249.725.120,00

   - 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) 7.422.147.944,00 

   - други непропишани налози 3.827.636.875,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 64.887.880.255,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 57.963.519.108,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.703.639.714,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 122.376.144,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 695.203.047,00

   - други непропишани налози 2.403.142.241,00

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 930.838 

1.1 Чекови 2

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 2

1.2 Директни задолжувања 930.836 

   - хартиени налози 561.852

   - преку персонален компјутер или друг терминал 368.984

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.678.004.324,00

2.1 Чекови 5.610,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 5.610,00

2.2 Директни задолжувања 13.677.998.714,00 

   - хартиени налози 2.399.976.825,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.278.021.889,00

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 2.252.453

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 852.588

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 626.765

   - други непропишани налози 773.100 

1.2 Исплата 821.933 

   - исплата на готовина (ПП 40) 280.737

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 134.788

   - други непропишани налози 406.408

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.800.660.586,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.614.181.530,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 725.240.687,00

   - други непропишани налози 4.461.238.369,00 

2.2 Исплата 16.700.522.100,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.216.368.497,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 500.579.961,00

   - други непропишани налози 6.983.573.642,50

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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