
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Септември 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.482.188

1.1 Хартиени налози 2.599.512

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.534.014

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 170.739

   - 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) 78.723 инструменти со 
686.682 трансакции 

   - други непропишани налози 208.077

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 882.676

   - за единечни плаќања (ПП 30) 406.976

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 63.104

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 281 инструменти со 10.163 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.185 инструменти со 
42.120 трансакции 

   - други непропишани налози 360.313 

2. Вредност на остварени трансакции 214.149.710.984,00

2.1 Хартиени налози 147.143.577.692,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 132.530.421.683,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.859.383.298,50

   - 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) 7.570.852.079,00 

   - други непропишани налози 3.182.920.632,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 67.006.133.291,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 59.018.253.494,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.852.294.369,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 97.277.557,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 717.762.691,00

   - други непропишани налози 2.320.545.180,00

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 929.919 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 929.919 

   - хартиени налози 561.384

   - преку персонален компјутер или друг терминал 368.535

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.542.110.881,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 14.542.110.881,50 

   - хартиени налози 2.501.787.904,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.040.322.977,00

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 2.539.941

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 852.204

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 874.608

   - други непропишани налози 813.129 

1.2 Исплата 774.918 

   - исплата на готовина (ПП 40) 271.930

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 110.377

   - други непропишани налози 392.611

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.008.319.995,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.104.491.962,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 1.119.541.612,00

   - други непропишани налози 4.784.286.421,00 

2.2 Исплата 17.832.501.291,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.652.207.298,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 430.409.533,00

   - други непропишани налози 6.749.884.460,00

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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