
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Август 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.637.210

1.1 Хартиени налози 2.814.159

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.467.147

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 487.060

   - 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) 74.257 инструменти со 
655.593 трансакции 

   - други непропишани налози 204.359

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 823.051

   - за единечни плаќања (ПП 30) 363.274

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 56.071

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 240 инструменти со 7.985 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.782 инструменти со 
37.940 трансакции 

   - други непропишани налози 357.781 

2. Вредност на остварени трансакции 203.146.105.465,00

2.1 Хартиени налози 139.862.921.984,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 125.583.590.470,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.499.750.690,50

   - 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) 7.133.197.114,00 

   - други непропишани налози 2.646.383.709,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 63.283.183.480,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 55.869.316.938,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.433.529.317,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 73.803.347,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 625.793.829,00

   - други непропишани налози 2.280.740.048,50

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 824.765 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 824.764 

   - хартиени налози 470.952

   - преку персонален компјутер или друг терминал 353.812

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.876.111.907,50

2.1 Чекови 3.773,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 3.773,00

2.2 Директни задолжувања 13.876.108.134,50 

   - хартиени налози 2.238.608.463,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.637.499.671,00

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 2.425.761

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 821.112

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 829.582

   - други непропишани налози 775.067 

1.2 Исплата 746.925 

   - исплата на готовина (ПП 40) 266.779

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 103.516

   - други непропишани налози 376.630

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.314.841.371,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 23.063.318.011,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 767.399.928,50

   - други непропишани налози 4.484.123.431,00 

2.2 Исплата 18.194.186.438,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.259.836.445,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 394.538.488,50

   - други непропишани налози 6.539.811.504,50

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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