
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Март 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.800.741

1.1 Хартиени налози 2.884.934

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.718.888

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 214.813

   - 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) 76.386 инструменти со 
703.249 трансакции 

   - други непропишани налози 247.984

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 915.807

   - за единечни плаќања (ПП 30) 314.940

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 28.539

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 388 инструменти со 17.543 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.108 инструменти со 
28.755 трансакции 

   - други непропишани налози 526.030 

2. Вредност на остварени трансакции 201.663.166.797,50

2.1 Хартиени налози 148.494.589.880,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 130.205.545.244,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.223.996.602,00

   - 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) 7.912.794.235,00 

   - други непропишани налози 6.152.253.799,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 53.168.576.917,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 46.080.504.346,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.074.371.845,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 168.206.614,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 424.693.092,00

   - други непропишани налози 3.420.801.019,50

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 1.021.668 

1.1 Чекови 4

   - чекови на правни лица 2

   - чекови на физички лица 2

1.2 Директни задолжувања 1.021.664 

   - хартиени налози 471.762

   - преку персонален компјутер или друг терминал 549.902

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.614.966.448,50

2.1 Чекови 16.886,00

   - чекови на правни лица 6.886,00

   - чекови на физички лица 10.000,00

2.2 Директни задолжувања 12.614.949.562,50 

   - хартиени налози 1.737.826.155,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.877.123.407,50

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 1.904.471

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 769.615

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 414.510

   - други непропишани налози 720.346 

1.2 Исплата 823.980 

   - исплата на готовина (ПП 40) 205.280

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 121.852

   - други непропишани налози 496.848

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.088.358.197,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.932.313.567,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 880.599.859,50

   - други непропишани налози 5.275.444.770,50 

2.2 Исплата 15.581.666.001,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.427.659.487,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 434.454.668,00

   - други непропишани налози 7.719.551.846,00

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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