
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Февруари 2010 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.476.732

1.1 Хартиени налози 2.694.958

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.593.280

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 195.718

   - 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) 68.557 инструменти со 
660.316 трансакции 

   - други непропишани налози 245.644

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 781.774

   - за единечни плаќања (ПП 30) 268.803

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 23.770

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 286 инструменти со 9.192 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 917 инструменти со 23.805 

трансакции 

   - други непропишани налози 456.204 

2. Вредност на остварени трансакции 176.049.486.238,50

2.1 Хартиени налози 133.110.072.615,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 118.785.802.082,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.533.140.344,50

   - 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) 7.406.172.633,00 

   - други непропишани налози 3.384.957.555,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 42.939.413.623,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 37.246.056.770,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.696.227.393,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 102.350.731,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 359.355.062,00

   - други непропишани налози 2.535.423.666,00

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 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.027.833 

1.1 Чекови 11

   - чекови на правни лица 11

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.027.822 

   - хартиени налози 454.877

   - преку персонален компјутер или друг терминал 572.945

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.142.336.108,00

2.1 Чекови 112.162,50

   - чекови на правни лица 112.162,50

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 12.142.223.945,50 

   - хартиени налози 1.733.765.975,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.408.457.970,00

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 1.817.462

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 697.154

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 421.859

   - други непропишани налози 698.449 

1.2 Исплата 782.194 

   - исплата на готовина (ПП 40) 189.600

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 145.049

   - други непропишани налози 447.545

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 22.580.197.339,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 17.213.778.292,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 837.203.295,00

   - други непропишани налози 4.529.215.751,50 

2.2 Исплата 13.015.647.894,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 5.935.943.462,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 486.279.263,50

   - други непропишани налози 6.593.425.168,50

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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