
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Септември 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.638.022

1.1 Хартиени налози 2.838.303

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.559.123

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 208.077

   - 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) 65.205 инструменти со 
650.856 трансакции 

   - други непропишани налози 420.247

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 799.719

   - за единечни плаќања (ПП 30) 275.134

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 24.270

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 305 инструменти со 11.964 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 778 инструменти со 18.435 

трансакции 

   - други непропишани налози 469.916 

2. Вредност на остварени трансакции 173.543.305.835,50

2.1 Хартиени налози 125.189.773.228,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 110.597.166.289,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.424.653.042,50

   - 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) 7.361.311.295,00 

   - други непропишани налози 2.806.642.601,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 48.353.532.607,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 42.474.595.980,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.939.688.198,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 88.839.375,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 306.083.208,00

   - други непропишани налози 2.544.325.845,50

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 

1



                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 937.648 

1.1 Чекови 20

   - чекови на правни лица 12

   - чекови на физички лица 8

1.2 Директни задолжувања 937.628 

   - хартиени налози 437.166

   - преку персонален компјутер или друг терминал 500.462

    

2. Вредност на остварени трансакции 11.661.332.034,50

2.1 Чекови 505.874,50

   - чекови на правни лица 492.774,50

   - чекови на физички лица 13.100,00

2.2 Директни задолжувања 11.660.826.160,00 

   - хартиени налози 1.621.519.124,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.039.307.036,00

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 1.709.237

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 641.989

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 423.504

   - други непропишани налози 643.744 

1.2 Исплата 811.262 

   - исплата на готовина (ПП 40) 202.698

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 108.377

   - други непропишани налози 500.187

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.317.024.625,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.222.529.562,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 958.128.506,50

   - други непропишани налози 4.136.366.557,00 

2.2 Исплата 16.079.530.548,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.997.896.619,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 346.276.069,50

   - други непропишани налози 7.735.357.860,00

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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