
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Ноември 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.584.161

1.1 Хартиени налози 2.672.616

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.598.570

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 181.811

   - 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) 82.015 инструменти со 
685.104 трансакции 

   - други непропишани налози 207.131

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 911.545

   - за единечни плаќања (ПП 30) 433.182

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 59.368

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 139 инструменти со 8.816 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.214 инструменти со 
44.712 трансакции 

   - други непропишани налози 365.467 

2. Вредност на остварени трансакции 219.880.075.488,50

2.1 Хартиени налози 156.312.244.795,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 141.448.940.584,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.987.172.269,50

   - 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) 7.490.371.682,00 

   - други непропишани налози 3.385.760.259,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 63.567.830.693,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 55.919.844.163,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.454.307.093,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 67.238.951,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 744.314.297,00

   - други непропишани налози 2.382.126.188,50

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 968.364 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 968.363 

   - хартиени налози 582.903

   - преку персонален компјутер или друг терминал 385.460

    

2. Вредност на остварени трансакции 16.753.697.743,50

2.1 Чекови 2.434,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.434,00

2.2 Директни задолжувања 16.753.695.309,50 

   - хартиени налози 4.197.277.680,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.556.417.629,00

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 2.305.010

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 868.448

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 659.804

   - други непропишани налози 776.758 

1.2 Исплата 735.119 

   - исплата на готовина (ПП 40) 274.625

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 61.247

   - други непропишани налози 399.247

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.960.609.408,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.013.675.079,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 803.522.418,50

   - други непропишани налози 5.143.411.910,50 

2.2 Исплата 17.027.170.888,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.062.750.960,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 303.489.402,00

   - други непропишани налози 6.660.930.526,00

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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