
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Октомври 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.416.018

1.1 Хартиени налози 2.555.536

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.506.590

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 155.750

   - 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) 79.963 инструменти со 
653.349 трансакции 

   - други непропишани налози 239.847

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 860.482

   - за единечни плаќања (ПП 30) 395.997

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 54.385

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 257 инструменти со 8.481 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.925 инструменти со 
38.710 трансакции 

   - други непропишани налози 362.909 

2. Вредност на остварени трансакции 202.531.001.587,00

2.1 Хартиени налози 144.110.188.772,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 129.927.233.276,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.398.565.697,50

   - 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) 6.918.265.118,00 

   - други непропишани налози 2.866.124.680,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 58.420.812.815,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 51.200.465.428,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.178.231.380,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 72.116.532,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 624.110.763,00

   - други непропишани налози 2.345.888.711,50

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 934.349 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 934.349 

   - хартиени налози 568.985

   - преку персонален компјутер или друг терминал 365.364

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.027.115.175,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 13.027.115.175,00 

   - хартиени налози 2.646.079.191,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.381.035.983,50

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 2.068.238

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 827.354

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 507.965

   - други непропишани налози 732.919 

1.2 Исплата 780.410 

   - исплата на готовина (ПП 40) 270.859

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 103.924

   - други непропишани налози 405.627

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.214.969.372,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.890.643.349,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 749.561.512,50

   - други непропишани налози 4.574.764.510,00 

2.2 Исплата 17.454.035.941,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.112.021.424,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 405.980.004,00

   - други непропишани налози 6.936.034.512,50

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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