
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јули 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.654.546

1.1 Хартиени налози 2.795.960

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.527.299

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 366.461

   - 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) 74.032 инструменти со 
691.855 трансакции 

   - други непропишани налози 210.345

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 858.586

   - за единечни плаќања (ПП 30) 384.525

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 52.352

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 296 инструменти со 11.597 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.006 инструменти со 
43.478 трансакции 

   - други непропишани налози 366.634 

2. Вредност на остварени трансакции 213.123.776.797,50

2.1 Хартиени налози 146.996.392.135,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 131.026.517.517,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.625.522.937,50

   - 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) 7.781.691.348,00 

   - други непропишани налози 3.562.660.333,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 66.127.384.662,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 58.574.004.526,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.208.670.858,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 132.150.130,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 739.492.164,00

   - други непропишани налози 2.473.066.983,00

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 911.412 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 911.412 

   - хартиени налози 543.691

   - преку персонален компјутер или друг терминал 367.721

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.458.680.427,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 14.458.680.427,50 

   - хартиени налози 2.395.111.260,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.063.569.167,00

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 2.034.992

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 823.149

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 491.897

   - други непропишани налози 719.946 

1.2 Исплата 771.642 

   - исплата на готовина (ПП 40) 275.310

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 104.091

   - други непропишани налози 392.241

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.369.593.390,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.042.912.101,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 656.356.078,00

   - други непропишани налози 4.670.325.211,50 

2.2 Исплата 18.874.578.764,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.622.302.626,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 402.431.529,50

   - други непропишани налози 6.849.844.609,00

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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