
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јуни 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.668.031

1.1 Хартиени налози 2.855.669

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.638.017

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 129.900

   - 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) 66.235 инструменти со 
645.472 трансакции 

   - други непропишани налози 442.280

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 812.362

   - за единечни плаќања (ПП 30) 280.106

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 27.873

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 548 инструменти со 16.942 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 637 инструменти со 16.311 

трансакции 

   - други непропишани налози 471.130 

2. Вредност на остварени трансакции 168.228.376.370,50

2.1 Хартиени налози 126.349.309.310,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 112.856.238.386,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.454.090.714,50

   - 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) 7.396.574.453,00 

   - други непропишани налози 1.642.405.756,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 41.879.067.060,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 36.583.356.307,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.261.643.690,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 236.654.628,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 271.842.781,00

   - други непропишани налози 2.525.569.653,50

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 972.073 

1.1 Чекови 16

   - чекови на правни лица 10

   - чекови на физички лица 6

1.2 Директни задолжувања 972.057 

   - хартиени налози 552.412

   - преку персонален компјутер или друг терминал 419.645

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.048.953.527,00

2.1 Чекови 378.954,00

   - чекови на правни лица 370.254,00

   - чекови на физички лица 8.700,00

2.2 Директни задолжувања 11.048.574.573,00 

   - хартиени налози 1.444.758.138,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.603.816.434,50

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 1.587.257

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 623.894

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 337.869

   - други непропишани налози 625.494 

1.2 Исплата 852.827 

   - исплата на готовина (ПП 40) 206.202

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 119.052

   - други непропишани налози 527.573

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.068.927.765,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.826.341.996,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 652.137.224,00

   - други непропишани налози 4.590.448.545,00 

2.2 Исплата 16.449.880.797,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.296.845.947,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 377.676.981,00

   - други непропишани налози 8.775.357.869,00

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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