
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Април 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.541.567

1.1 Хартиени налози 2.755.685

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.565.125

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 150.714

   - 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) 63.586 инструменти со 
714.745 трансакции 

   - други непропишани налози 325.101

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 785.882

   - за единечни плаќања (ПП 30) 276.008

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 28.375

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 705 инструменти со 14.509 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 573 инструменти со 11.165 

трансакции 

   - други непропишани налози 455.825 

2. Вредност на остварени трансакции 186.577.129.439,50

2.1 Хартиени налози 144.209.365.228,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 128.245.578.412,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.871.581.432,00

   - 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) 8.211.401.730,00 

   - други непропишани налози 1.880.803.654,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 42.367.764.211,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 36.655.866.386,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.639.296.522,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 128.970.254,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 190.832.070,00

   - други непропишани налози 2.752.798.978,50

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 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.336.442 

1.1 Чекови 17

   - чекови на правни лица 9

   - чекови на физички лица 8

1.2 Директни задолжувања 1.336.425 

   - хартиени налози 523.717

   - преку персонален компјутер или друг терминал 812.708

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.525.873.666,50

2.1 Чекови 171.116,50

   - чекови на правни лица 157.816,50

   - чекови на физички лица 13.300,00

2.2 Директни задолжувања 13.525.702.550,00 

   - хартиени налози 2.091.656.997,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.434.045.552,50

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 1.427.258

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 597.795

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 246.158

   - други непропишани налози 583.305 

1.2 Исплата 882.038 

   - исплата на готовина (ПП 40) 206.985

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 106.518

   - други непропишани налози 568.535

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.043.926.490,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.150.852.959,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 563.673.254,00

   - други непропишани налози 4.329.400.277,00 

2.2 Исплата 16.579.181.100,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 6.776.604.017,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 327.137.519,50

   - други непропишани налози 9.475.439.564,00

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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