
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Февруари 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.197.958

1.1 Хартиени налози 2.596.257

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.527.573

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 249.038

   - 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) 51.139 инструменти со 
587.103 трансакции 

   - други непропишани налози 232.543

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 601.701

   - за единечни плаќања (ПП 30) 224.915

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 27.129

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 532 инструменти со 21.135 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 13 инструменти со 2.394 

трансакции 

   - други непропишани налози 326.128 

2. Вредност на остварени трансакции 153.890.112.111,00

2.1 Хартиени налози 121.604.131.618,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 107.295.600.918,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.433.615.789,00

   - 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) 7.081.422.851,00 

   - други непропишани налози 1.793.492.060,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 32.285.980.492,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 28.692.794.752,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.677.035.461,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 154.674.055,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 40.087.093,00

   - други непропишани налози 721.389.130,50

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 1.133.477 

1.1 Чекови 13

   - чекови на правни лица 7

   - чекови на физички лица 6

1.2 Директни задолжувања 1.133.464 

   - хартиени налози 483.666

   - преку персонален компјутер или друг терминал 649.798

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.658.839.611,00

2.1 Чекови 67.979,00

   - чекови на правни лица 57.779,00

   - чекови на физички лица 10.200,00

2.2 Директни задолжувања 13.658.771.632,00 

   - хартиени налози 2.188.720.046,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.470.051.585,50

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 1.528.109

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 613.998

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 311.030

   - други непропишани налози 603.081 

1.2 Исплата 808.700 

   - исплата на готовина (ПП 40) 197.975

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 107.554

   - други непропишани налози 503.171

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 23.760.037.370,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 18.328.414.082,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 775.247.318,00

   - други непропишани налози 4.656.375.970,00 

2.2 Исплата 15.032.493.226,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 6.095.584.520,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 306.058.594,00

   - други непропишани налози 8.630.850.111,50

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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