
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јули 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.570.337

1.1 Хартиени налози 2.494.815

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.779.447

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 448.174

   - 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) 0 

   - други непропишани налози 267.194

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.075.522

   - за единечни плаќања (ПП 30) 478.458

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 91.483

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.637 инструменти со 
142.790 трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 0 

   - други непропишани налози 362.791 

2. Вредност на остварени трансакции 220.329.345.951,50

2.1 Хартиени налози 158.455.761.449,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 146.460.195.269,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 9.743.412.461,50

   - 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) 0,00 

   - други непропишани налози 2.252.153.718,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 61.873.584.502,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 55.045.453.382,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.378.793.406,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.128.448.790,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 0,00

   - други непропишани налози 1.320.888.923,50

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 949.944 

1.1 Чекови 39

   - чекови на правни лица 22

   - чекови на физички лица 17

1.2 Директни задолжувања 949.905 

   - хартиени налози 252.319

   - преку персонален компјутер или друг терминал 697.586

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.453.182.403,00

2.1 Чекови 497.683,00

   - чекови на правни лица 307.083,00

   - чекови на физички лица 190.600,00

2.2 Директни задолжувања 14.452.684.720,00 

   - хартиени налози 2.575.909.133,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.876.775.586,50

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 1.470.254

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 598.440

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 302.470

   - други непропишани налози 569.344 

1.2 Исплата 753.812 

   - исплата на готовина (ПП 40) 137.210

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 122.659

   - други непропишани налози 493.943

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 31.993.441.522,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 26.975.265.613,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 632.602.799,00

   - други непропишани налози 4.385.573.110,00 

2.2 Исплата 20.409.933.645,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.221.131.707,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 349.310.080,00

   - други непропишани налози 9.839.491.858,00

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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