
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Јули 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.858.037

1.1 Хартиени налози 2.995.804

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.698.244

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 161.834

   - 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) 68.137 инструменти со 
704.102 трансакции 

   - други непропишани налози 431.624

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 862.233

   - за единечни плаќања (ПП 30) 296.184

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 41.001

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 461 инструменти со 16.251 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 799 инструменти со 20.391 

трансакции 

   - други непропишани налози 488.406 

2. Вредност на остварени трансакции 191.917.577.428,00

2.1 Хартиени налози 141.346.905.496,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 125.571.158.996,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.851.650.452,50

   - 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) 8.284.280.860,00 

   - други непропишани налози 1.639.815.188,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 50.570.671.931,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 44.781.557.910,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.473.833.437,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 201.775.248,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 352.101.497,00

   - други непропишани налози 2.761.403.839,00

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 964.370 

1.1 Чекови 23

   - чекови на правни лица 22

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 964.347 

   - хартиени налози 430.269

   - преку персонален компјутер или друг терминал 534.078

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.724.789.092,50

2.1 Чекови 455.402,50

   - чекови на правни лица 450.402,50

   - чекови на физички лица 5.000,00

2.2 Директни задолжувања 11.724.333.690,00 

   - хартиени налози 1.393.693.201,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.330.640.488,50

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 1.508.009

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 612.354

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 277.867

   - други непропишани налози 617.788 

1.2 Исплата 855.131 

   - исплата на готовина (ПП 40) 211.531

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 114.373

   - други непропишани налози 529.227

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.101.893.444,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.725.576.724,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 594.705.202,50

   - други непропишани налози 4.781.611.517,00 

2.2 Исплата 18.988.225.891,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.857.651.240,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 365.964.517,00

   - други непропишани налози 8.764.610.134,50

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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