
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јуни 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.399.406

1.1 Хартиени налози 2.422.651

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.663.611

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 409.581

   - 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) 0 

   - други непропишани налози 349.459

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 976.755

   - за единечни плаќања (ПП 30) 419.327

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 82.858

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.421 инструменти со 
117.732 трансакции 

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

   - други непропишани налози 356.838 

2. Вредност на остварени трансакции 199.243.518.320,00

2.1 Хартиени налози 144.246.936.275,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 132.013.906.582,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 9.539.065.991,50

   - 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) 0,00 

   - други непропишани налози 2.693.963.701,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 54.996.582.045,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 48.084.168.314,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.203.652.806,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.058.431.934,50

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

   - други непропишани налози 1.650.328.990,00

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 934.938 

1.1 Чекови 30

   - чекови на правни лица 14

   - чекови на физички лица 16

1.2 Директни задолжувања 934.908 

   - хартиени налози 287.605

   - преку персонален компјутер или друг терминал 647.303

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.730.119.784,00

2.1 Чекови 3.457.997,50

   - чекови на правни лица 3.301.727,50

   - чекови на физички лица 156.270,00

2.2 Директни задолжувања 13.726.661.786,50 

   - хартиени налози 3.085.958.917,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.640.702.869,00

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 1.424.199

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 597.043

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 295.036

   - други непропишани налози 532.120 

1.2 Исплата 727.441 

   - исплата на готовина (ПП 40) 132.269

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 116.763

   - други непропишани налози 478.409

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.904.536.503,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.423.148.719,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 653.984.370,00

   - други непропишани налози 3.827.403.413,50 

2.2 Исплата 18.241.065.033,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.405.833.249,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 351.354.896,50

   - други непропишани налози 8.483.876.887,50

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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