
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Септември 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.444.706

1.1 Хартиени налози 2.608.558

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.420.639

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 262.405

   - 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) 71.510 инструменти со 
675.044 трансакции 

   - други непропишани налози 250.470

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 836.148

   - за единечни плаќања (ПП 30) 325.492

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 28.680

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 236 инструменти со 9.979 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.215 инструменти со 
32.795 трансакции 

   - други непропишани налози 439.202 

2. Вредност на остварени трансакции 206.454.910.298,00

2.1 Хартиени налози 155.088.917.700,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 133.210.952.377,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.337.747.948,50

   - 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) 7.717.067.455,00 

   - други непропишани налози 9.823.149.919,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 51.365.992.598,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 44.482.752.396,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.748.890.894,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 81.599.452,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 513.190.945,00

   - други непропишани налози 2.539.558.909,50

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 925.365 

1.1 Чекови 3

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 925.362 

   - хартиени налози 412.338

   - преку персонален компјутер или друг терминал 513.024

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.238.456.934,00

2.1 Чекови 31.570,50

   - чекови на правни лица 25.450,50

   - чекови на физички лица 6.120,00

2.2 Директни задолжувања 11.238.425.363,50 

   - хартиени налози 1.669.997.903,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.568.427.460,50

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 
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                   III. Уплата и Исплата на готови пари  

 

                  IV. Електронски пари 

1. Број на остварени трансакции   

1.1 Уплата 1.785.133

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 765.321

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 362.235

   - други непропишани налози 657.577 

1.2 Исплата 827.839 

   - исплата на готовина (ПП 40) 268.598

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 108.463

   - други непропишани налози 450.778

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.152.939.967,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.666.900.701,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 1.183.530.780,00

   - други непропишани налози 4.302.508.486,00 

2.2 Исплата 17.093.332.642,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.602.623.282,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 378.997.895,00

   - други непропишани налози 7.111.711.464,50

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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