
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Февруари 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.647.584

1.1 Хартиени налози 2.827.499

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.561.191

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 390.735

   - 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) 70.265 инструменти со 
650.627 трансакции 

   - други непропишани налози 224.946

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 820.085

   - за единечни плаќања (ПП 30) 322.119

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 35.683

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 198 инструменти со 7.349 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.710 инструменти со 
37.448 трансакции 

   - други непропишани налози 417.486 

2. Вредност на остварени трансакции 188.616.860.242,50

2.1 Хартиени налози 136.497.522.298,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 121.228.486.488,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.092.323.231,00

   - 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) 7.160.863.433,00 

   - други непропишани налози 4.015.849.146,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 52.119.337.944,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 45.613.711.951,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.351.037.620,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 61.517.702,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 612.382.742,00

   - други непропишани налози 2.480.687.928,50

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 967.726 

1.1 Чекови 3

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 967.723 

   - хартиени налози 564.104

   - преку персонален компјутер или друг терминал 403.619

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.303.099.899,50

2.1 Чекови 5.450,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 5.450,00

2.2 Директни задолжувања 14.303.094.449,50 

   - хартиени налози 2.094.015.982,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.209.078.467,00

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 2.274.175

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 894.461

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 612.473

   - други непропишани налози 767.241 

1.2 Исплата 776.786 

   - исплата на готовина (ПП 40) 269.676

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 95.413

   - други непропишани налози 411.697

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.115.721.081,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 18.260.529.657,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 1.174.707.808,00

   - други непропишани налози 4.680.483.616,00 

2.2 Исплата 14.815.922.346,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.044.262.562,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 329.902.486,00

   - други непропишани налози 6.441.757.298,00

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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