
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Август 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.317.565

1.1 Хартиени налози 2.571.264

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.426.704

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 157.432

   - 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) 58.581 инструменти со 
578.553 трансакции 

   - други непропишани налози 408.575

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 746.301

   - за единечни плаќања (ПП 30) 240.943

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 19.331

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 324 инструменти со 12.523 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 600 инструменти со 15.870 

трансакции 

   - други непропишани налози 457.634 

2. Вредност на остварени трансакции 145.703.685.594,00

2.1 Хартиени налози 105.618.734.643,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 92.518.221.317,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.428.344.875,00

   - 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) 6.335.341.661,00 

   - други непропишани налози 2.336.826.790,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 40.084.950.951,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 34.706.612.181,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.783.368.822,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 99.416.662,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 253.584.876,00

   - други непропишани налози 2.241.968.409,50

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 914.411 

1.1 Чекови 10

   - чекови на правни лица 8

   - чекови на физички лица 2

1.2 Директни задолжувања 914.401 

   - хартиени налози 534.134

   - преку персонален компјутер или друг терминал 380.267

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.318.156.407,50

2.1 Чекови 235.026,50

   - чекови на правни лица 86.926,50

   - чекови на физички лица 148.100,00

2.2 Директни задолжувања 11.317.921.381,00 

   - хартиени налози 1.574.124.116,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.743.797.265,00

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 1.439.092

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 557.443

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 330.546

   - други непропишани налози 551.103 

1.2 Исплата 773.710 

   - исплата на готовина (ПП 40) 190.334

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 111.064

   - други непропишани налози 472.312

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.927.008.934,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.561.065.646,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 602.428.011,00

   - други непропишани налози 3.763.515.277,50 

2.2 Исплата 15.791.104.797,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.177.213.258,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 355.411.452,00

   - други непропишани налози 7.258.480.087,00

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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