
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Март 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.411.198

1.1 Хартиени налози 2.741.224

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.617.292

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 167.521

   - 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) 56.926 инструменти со 
657.565 трансакции 

   - други непропишани налози 298.846

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 669.974

   - за единечни плаќања (ПП 30) 271.538

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 27.720

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.026 инструменти со 
14.596 трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 402 инструменти со 12.357 

трансакции 

   - други непропишани налози 343.763 

2. Вредност на остварени трансакции 176.287.809.736,00

2.1 Хартиени налози 139.093.122.113,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 123.704.383.016,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.797.139.453,00

   - 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) 7.550.117.196,00 

   - други непропишани налози 2.041.482.448,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 37.194.687.622,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 33.191.487.824,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.664.760.944,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 111.588.964,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 254.236.155,00

   - други непропишани налози 972.613.735,00

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 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.426.880 

1.1 Чекови 37

   - чекови на правни лица 14

   - чекови на физички лица 23

1.2 Директни задолжувања 1.426.843 

   - хартиени налози 521.164

   - преку персонален компјутер или друг терминал 905.679

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.258.347.737,50

2.1 Чекови 1.690.145,50

   - чекови на правни лица 1.648.128,50

   - чекови на физички лица 42.017,00

2.2 Директни задолжувања 13.256.657.592,00 

   - хартиени налози 2.099.307.175,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.157.350.417,00

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 1.594.019

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 653.697

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 301.150

   - други непропишани налози 639.172 

1.2 Исплата 890.533 

   - исплата на готовина (ПП 40) 206.708

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 115.287

   - други непропишани налози 568.538

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.525.875.890,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.680.984.247,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 671.032.329,50

   - други непропишани налози 5.173.859.313,50 

2.2 Исплата 16.414.849.824,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 5.748.092.024,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 380.829.713,50

   - други непропишани налози 10.285.928.086,50

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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