
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.185.510

1.1 Хартиени налози 2.430.177

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.272.177

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 450.816

   - 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) 62.380 инструменти со 
502.933 трансакции 

   - други непропишани налози 204.251

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 755.333

   - за единечни плаќања (ПП 30) 298.805

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 30.944

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 180 инструменти со 10.211 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 950 инструменти со 24.543 

трансакции 

   - други непропишани налози 390.830 

2. Вредност на остварени трансакции 165.083.242.678,00

2.1 Хартиени налози 121.300.245.325,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 108.106.963.352,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.136.183.657,50

   - 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) 5.097.566.467,00 

   - други непропишани налози 2.959.531.848,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 43.782.997.353,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 37.821.618.644,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.698.921.264,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 76.349.965,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 380.161.591,00

   - други непропишани налози 1.805.945.888,50

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 812.624 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 812.623 

   - хартиени налози 484.180

   - преку персонален компјутер или друг терминал 328.443

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.550.642.728,50

2.1 Чекови 2.850,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.850,00

2.2 Директни задолжувања 11.550.639.878,50 

   - хартиени налози 1.831.883.590,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.718.756.288,50

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 2.137.118

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 698.095

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 740.624

   - други непропишани налози 698.399 

1.2 Исплата 748.891 

   - исплата на готовина (ПП 40) 259.384

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 105.348

   - други непропишани налози 384.159

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.131.069.725,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 18.319.533.438,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 899.596.079,00

   - други непропишани налози 4.911.940.208,00 

2.2 Исплата 14.199.073.546,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.621.973.588,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 370.581.094,00

   - други непропишани налози 6.206.518.864,00

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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