
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Април 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.711.972

1.1 Хартиени налози 2.932.180

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.682.968

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 225.924

   - 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) 73.158 инструменти со 
698.729 трансакции 

   - други непропишани налози 324.559

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 779.792

   - за единечни плаќања (ПП 30) 307.489

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 27.802

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 282 инструменти со 11.230 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.165 инструменти со 
30.868 трансакции 

   - други непропишани налози 402.403 

2. Вредност на остварени трансакции 193.721.537.552,00

2.1 Хартиени налози 147.158.381.739,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 125.685.884.903,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.997.595.023,00

   - 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) 7.935.816.893,00 

   - други непропишани налози 8.539.084.920,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 46.563.155.812,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 41.222.916.259,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.804.164.816,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 99.519.864,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 493.052.804,00

   - други непропишани налози 1.943.502.068,50

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 1.013.773 

1.1 Чекови 15

   - чекови на правни лица 12

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 1.013.758 

   - хартиени налози 479.081

   - преку персонален компјутер или друг терминал 534.677

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.342.720.302,50

2.1 Чекови 294.673,00

   - чекови на правни лица 287.373,00

   - чекови на физички лица 7.300,00

2.2 Директни задолжувања 13.342.425.629,50 

   - хартиени налози 1.837.505.336,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.504.920.293,00

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 1.811.863

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 710.988

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 409.614

   - други непропишани налози 691.261 

1.2 Исплата 811.842 

   - исплата на готовина (ПП 40) 199.805

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 117.910

   - други непропишани налози 494.127

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.263.228.171,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.111.960.869,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 933.345.853,00

   - други непропишани налози 5.217.921.449,50 

2.2 Исплата 16.308.641.809,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.690.021.684,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 431.105.912,50

   - други непропишани налози 8.187.514.212,50

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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