
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.072.703

1.1 Хартиени налози 2.117.392

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.481.073

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 355.933

   - 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) 195 инструменти со 9.548 

трансакции 

   - други непропишани налози 270.838

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 955.311

   - за единечни плаќања (ПП 30) 318.972

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 32.470

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 3.058 инструменти со 
268.764 трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 0 

   - други непропишани налози 335.105 

2. Вредност на остварени трансакции 154.468.819.053,00

2.1 Хартиени налози 114.821.942.227,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 104.428.311.801,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 7.471.955.655,00

   - 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) 167.052.208,50 

   - други непропишани налози 2.754.622.562,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 39.646.876.825,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 35.249.062.901,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.995.259.169,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 690.686.514,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 0,00

   - други непропишани налози 711.868.241,50

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.144.271 

1.1 Чекови 9

   - чекови на правни лица 8

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 1.144.262 

   - хартиени налози 406.960

   - преку персонален компјутер или друг терминал 737.302

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.108.492.876,00

2.1 Чекови 248.864,00

   - чекови на правни лица 246.764,00

   - чекови на физички лица 2.100,00

2.2 Директни задолжувања 12.108.244.012,00 

   - хартиени налози 2.208.938.449,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.899.305.562,50

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 1.342.774

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 502.077

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 291.646

   - други непропишани налози 549.051 

1.2 Исплата 736.695 

   - исплата на готовина (ПП 40) 174.586

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 108.925

   - други непропишани налози 453.184

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 22.567.371.735,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 17.556.163.418,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 572.401.844,50

   - други непропишани налози 4.438.806.472,00 

2.2 Исплата 13.528.122.847,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 5.590.325.898,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 308.514.868,00

   - други непропишани налози 7.629.282.080,50

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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