
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Декември 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 4.189.832

1.1 Хартиени налози 3.197.962

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.774.932

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 272.581

   - 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) 90.377 инструменти со 
814.045 трансакции 

   - други непропишани налози 336.404

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 991.870

   - за единечни плаќања (ПП 30) 409.039

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 41.311

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 322 инструменти со 17.739 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.147 инструменти со 
48.172 трансакции 

   - други непропишани налози 475.609 

2. Вредност на остварени трансакции 245.115.691.386,00

2.1 Хартиени налози 177.853.217.943,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 158.338.356.183,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.047.592.549,00

   - 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) 9.733.035.916,00 

   - други непропишани налози 4.734.233.295,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 67.262.473.443,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 58.526.668.495,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.449.837.340,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 130.267.899,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 817.843.930,00

   - други непропишани налози 3.337.855.779,00

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.013.887 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 1.013.886 

   - хартиени налози 581.609

   - преку персонален компјутер или друг терминал 432.277

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.840.317.768,50

2.1 Чекови 2.900,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.900,00

2.2 Директни задолжувања 15.840.314.868,50 

   - хартиени налози 2.494.270.089,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.346.044.779,00

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 1.969.024

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 855.527

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 407.114

   - други непропишани налози 706.383 

1.2 Исплата 911.962 

   - исплата на готовина (ПП 40) 290.049

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 107.466

   - други непропишани налози 514.447

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 29.815.509.957,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.074.050.843,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 818.749.505,50

   - други непропишани налози 6.922.709.608,50 

2.2 Исплата 19.795.538.970,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.803.606.649,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 390.173.447,50

   - други непропишани налози 8.601.758.873,50

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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