
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Ноември 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.548.193

1.1 Хартиени налози 2.669.718

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.502.547

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 251.246

   - 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) 74.605 инструменти со 
673.506 трансакции 

   - други непропишани налози 242.419

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 878.475

   - за единечни плаќања (ПП 30) 359.550

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 33.481

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 235 инструменти со 8.783 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.501 инструменти со 
37.257 трансакции 

   - други непропишани налози 439.404 

2. Вредност на остварени трансакции 191.803.876.296,50

2.1 Хартиени налози 138.243.692.529,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 122.046.906.001,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.627.340.380,50

   - 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) 7.608.573.773,00 

   - други непропишани налози 3.960.872.374,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 53.560.183.767,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 46.578.905.724,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.731.448.488,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 68.987.679,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 597.626.049,00

   - други непропишани налози 2.583.215.827,00

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 954.581 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 954.580 

   - хартиени налози 547.956

   - преку персонален компјутер или друг терминал 406.624

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.707.256.483,00

2.1 Чекови 3.830,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 3.830,00

2.2 Директни задолжувања 12.707.252.653,00 

   - хартиени налози 2.038.574.276,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.668.678.377,00

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 1.843.943

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 785.138

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 383.101

   - други непропишани налози 675.704 

1.2 Исплата 743.644 

   - исплата на готовина (ПП 40) 271.527

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 7.434

   - други непропишани налози 464.683

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.708.746.304,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.783.203.735,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 786.535.994,50

   - други непропишани налози 6.139.006.574,00 

2.2 Исплата 16.372.484.354,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.966.252.289,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 24.818.452,00

   - други непропишани налози 7.381.413.612,50

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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