
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Мај 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.400.524

1.1 Хартиени налози 2.603.813

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.490.826

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 118.375

   - 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) 63.313 инструменти со 
598.140 трансакции 

   - други непропишани налози 396.472

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 796.711

   - за единечни плаќања (ПП 30) 262.934

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 26.145

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 591 инструменти со 21.222 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 466 инструменти со 13.490 

трансакции 

   - други непропишани налози 472.920 

2. Вредност на остварени трансакции 167.836.801.465,00

2.1 Хартиени налози 121.484.784.901,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 107.925.604.209,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.279.852.147,50

   - 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) 6.486.398.057,00 

   - други непропишани налози 2.792.930.487,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 46.352.016.564,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 38.529.524.409,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.709.969.745,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 359.326.970,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 246.624.930,00

   - други непропишани налози 2.506.570.509,00

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 966.946 

1.1 Чекови 14

   - чекови на правни лица 9

   - чекови на физички лица 5

1.2 Директни задолжувања 966.932 

   - хартиени налози 422.045

   - преку персонален компјутер или друг терминал 544.887

    

2. Вредност на остварени трансакции 10.257.071.431,00

2.1 Чекови 106.298,00

   - чекови на правни лица 98.198,00

   - чекови на физички лица 8.100,00

2.2 Директни задолжувања 10.256.965.133,00 

   - хартиени налози 1.421.327.304,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 8.835.637.829,00

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 1.435.007

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 586.886

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 261.655

   - други непропишани налози 586.466 

1.2 Исплата 833.632 

   - исплата на готовина (ПП 40) 198.310

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 112.954

   - други непропишани налози 522.368

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 23.932.412.221,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.645.459.083,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 555.788.020,50

   - други непропишани налози 3.731.165.117,50 

2.2 Исплата 15.079.963.635,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 6.549.913.002,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 354.310.501,50

   - други непропишани налози 8.175.740.132,00

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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