
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 
за употреба на платните инструменти за месец Ноември 2007 година 

                  А. Платни инструменти 
                  I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 2.070.244
1.1 Хартиени налози 1.617.897
   - за единечни плаќања (ПП 30) 898.884
   - за плаќања кон државата (ПП 50) 412.989
   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 
     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1 инструменти со 4 
трансакции 

   - други непропишани налози 306.020
1.2 Преку песонален компјутер или друг терминал 452.347
   - за единечни плаќања (ПП 30) 164.769
   - за плаќања кон државата (ПП 50) 19.508
   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 
     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 64 инструменти со 522 
трансакции 

   - други непропишани налози 267.548 

2. Вредност на остварени трансакции 171.929.668.502,00
2.1 Хартиени налози 136.735.399.838,00
   - за единечни плаќања (ПП 30) 122.764.435.089,50
   - за плаќања кон државата (ПП 50) 8.634.951.508,00
   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 
     корисник (ПП 31)

0,00 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 40.481,50 
   - други непропишани налози 5.335.972.759,00
2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 35.194.268.664,00
   - за единечни плаќања (ПП 30) 28.991.881.597,00
   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.663.618.540,50
   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 
     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 5.460.113,00
   - други непропишани налози 3.533.308.413,50

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на 
носителите на платен промет 
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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1. Број на остварени трансакции 787.226 
1.1 Чекови 28.510
   - чекови на правни лица (ПП 20) 0
   - барирани чекови на правни лица (ПП 21) 177
   - чекови на граѓани (ПП 22) 28.333
1.2 Директни задолжувања 758.716 
   - хартиени налози 119.520
   - преку персонален компјутер или друг терминал 639.196
    
2. Вредност на остварени трансакции 12.200.836.531,50
2.1 Чекови 70.942.958,00
   - чекови на правни лица (ПП 20) 0,00
   - барирани чекови на правни лица (ПП 21) 12.430.891,00
   - чекови на граѓани (ПП 22) 58.512.067,00
2.2 Директни задолжувања 12.129.893.573,50 
   - хартиени налози 417.195.871,00
   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.712.697.702,50

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна 
на носителите на платен промет  
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                   III. Уплата и Исплата на готови пари  

 
                  IV. Електронски пари 

1. Број на остварени трансакции   
1.1 Уплата 1.313.085
   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 496.174
   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 303.506
   - други непропишани налози 513.405 
1.2 Исплата 788.478 
   - исплата на готовина (ПП 40) 143.743
   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 138.671
   - други непропишани налози 506.064
  
2. Вредност на остварени трансакции  
2.1 Уплата 24.393.175.279,00
   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.458.703.328,00
   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 828.488.510,50
   - други непропишани налози 4.105.983.440,50 
2.2 Исплата 21.312.740.410,00 
   - исплата на готовина (ПП 40) 9.246.740.073,00
   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 431.416.518,50
   - други непропишани налози 11.634.583.818,50

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  
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