
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Септември 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.547.789

1.1 Хартиени налози 2.475.816

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.723.529

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 442.657

   - 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 309.630

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.071.973

   - за единечни плаќања (ПП 30) 488.946

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 90.206

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 2.023 инструменти со 
191.220 трансакции 

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

   - други непропишани налози 301.601 

2. Вредност на остварени трансакции 254.996.251.261,00

2.1 Хартиени налози 182.564.331.256,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 169.144.122.902,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 9.730.926.248,00

   - 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) 0,00 

   - други непропишани налози 3.689.282.106,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 72.431.920.004,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 62.719.057.530,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 7.694.159.608,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.330.844.582,50

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

   - други непропишани налози 687.858.283,50

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 1.020.936 

1.1 Чекови 27

   - чекови на правни лица 13

   - чекови на физички лица 14

1.2 Директни задолжувања 1.020.909 

   - хартиени налози 341.537

   - преку персонален компјутер или друг терминал 679.372

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.644.862.682,00

2.1 Чекови 333.604,00

   - чекови на правни лица 189.504,00

   - чекови на физички лица 144.100,00

2.2 Директни задолжувања 15.644.529.078,00 

   - хартиени налози 2.223.228.225,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.421.300.852,50

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 1.704.940

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 795.565

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 332.482

   - други непропишани налози 576.893 

1.2 Исплата 723.647 

   - исплата на готовина (ПП 40) 128.605

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 121.251

   - други непропишани налози 473.791

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 32.552.841.708,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 27.225.276.446,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 827.855.315,00

   - други непропишани налози 4.499.709.947,50 

2.2 Исплата 23.549.274.574,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 14.485.174.087,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 339.332.763,50

   - други непропишани налози 8.724.767.724,00

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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