
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Август 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.387.243

1.1 Хартиени налози 2.570.244

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.520.783

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 201.975

   - 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) 67.175 инструменти со 
622.303 трансакции 

   - други непропишани налози 225.183

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 816.999

   - за единечни плаќања (ПП 30) 302.534

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 26.446

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 240 инструменти со 8.387 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.096 инструменти со 
29.273 трансакции 

   - други непропишани налози 450.359 

2. Вредност на остварени трансакции 190.135.631.755,00

2.1 Хартиени налози 143.750.274.772,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 124.495.650.915,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.154.913.574,50

   - 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) 6.730.970.617,00 

   - други непропишани налози 7.368.739.666,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 46.385.356.982,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 39.875.939.038,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.671.881.832,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 74.603.076,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 450.136.662,00

   - други непропишани налози 2.312.796.373,50

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 969.796 

1.1 Чекови 36

   - чекови на правни лица 33

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 969.760 

   - хартиени налози 580.397

   - преку персонален компјутер или друг терминал 389.363

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.521.564.779,50

2.1 Чекови 5.992.223,50

   - чекови на правни лица 5.984.673,50

   - чекови на физички лица 7.550,00

2.2 Директни задолжувања 12.515.572.556,00 

   - хартиени налози 1.635.564.544,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.880.008.012,00

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 1.623.250

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 687.875

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 394.250

   - други непропишани налози 541.125 

1.2 Исплата 706.313 

   - исплата на готовина (ПП 40) 182.271

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 116.342

   - други непропишани налози 407.700

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.358.494.430,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.439.417.583,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 886.447.054,50

   - други непропишани налози 4.032.629.792,50 

2.2 Исплата 15.889.318.098,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.801.273.017,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 405.406.199,00

   - други непропишани налози 6.682.638.882,00

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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