
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Октомври 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.413.935

1.1 Хартиени налози 2.566.526

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.412.318

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 213.492

   - 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) 71.207 инструменти со 
657.433 трансакции 

   - други непропишани налози 283.283

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 847.409

   - за единечни плаќања (ПП 30) 333.404

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 31.089

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 270 инструменти со 11.481 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.320 инструменти со 
33.030 трансакции 

   - други непропишани налози 438.405 

2. Вредност на остварени трансакции 185.602.992.260,50

2.1 Хартиени налози 137.050.601.021,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 121.191.703.525,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.985.901.476,50

   - 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) 7.376.137.768,00 

   - други непропишани налози 3.496.858.252,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 48.552.391.239,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 42.019.867.983,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.367.084.356,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 84.094.000,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 543.976.694,00

   - други непропишани налози 2.537.368.205,00

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 926.832 

1.1 Чекови 4

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 4

1.2 Директни задолжувања 926.828 

   - хартиени налози 412.359

   - преку персонален компјутер или друг терминал 514.469

    

2. Вредност на остварени трансакции 10.956.104.661,00

2.1 Чекови 9.100,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 9.100,00

2.2 Директни задолжувања 10.956.095.561,00 

   - хартиени налози 1.801.012.979,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.155.082.581,50

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 1.716.386

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 737.667

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 368.486

   - други непропишани налози 610.233 

1.2 Исплата 844.143 

   - исплата на готовина (ПП 40) 268.670

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 108.741

   - други непропишани налози 466.732

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.604.339.899,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.004.191.582,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 803.930.865,50

   - други непропишани налози 4.796.217.451,00 

2.2 Исплата 16.841.033.297,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.837.283.489,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 382.669.880,00

   - други непропишани налози 7.621.079.928,00

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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