
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Август 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.101.811

1.1 Хартиени налози 2.177.425

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.525.934

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 369.085

   - 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 282.406

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 924.386

   - за единечни плаќања (ПП 30) 425.490

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 73.852

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.861 инструменти со 
166.780 трансакции 

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

   - други непропишани налози 258.264 

2. Вредност на остварени трансакции 181.099.184.465,00

2.1 Хартиени налози 129.206.964.899,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 118.948.697.142,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 8.750.640.113,50

   - 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 1.507.627.643,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 51.892.219.566,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 46.769.016.732,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.991.854.017,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.022.940.934,50

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

   - други непропишани налози 108.407.882,00

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 886.304 

1.1 Чекови 19

   - чекови на правни лица 13

   - чекови на физички лица 6

1.2 Директни задолжувања 886.285 

   - хартиени налози 260.367

   - преку персонален компјутер или друг терминал 625.918

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.327.424.146,00

2.1 Чекови 575.292,50

   - чекови на правни лица 482.092,50

   - чекови на физички лица 93.200,00

2.2 Директни задолжувања 12.326.848.853,50 

   - хартиени налози 2.081.338.654,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.245.510.199,00

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 1.299.391

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 513.755

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 290.593

   - други непропишани налози 495.043 

1.2 Исплата 657.023 

   - исплата на готовина (ПП 40) 112.003

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 109.691

   - други непропишани налози 435.329

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.456.864.082,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.249.131.544,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 512.783.866,50

   - други непропишани налози 3.694.948.671,00 

2.2 Исплата 17.060.574.294,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.870.297.847,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 332.947.262,00

   - други непропишани налози 7.857.329.184,50

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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