
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Октомври 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.587.761

1.1 Хартиени налози 2.537.633

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.684.492

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 509.566

   - 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 343.575

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.050.128

   - за единечни плаќања (ПП 30) 437.163

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 86.891

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 2.310 инструменти со 
217.000 трансакции 

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

   - други непропишани налози 309.074 

2. Вредност на остварени трансакции 212.727.414.499,00

2.1 Хартиени налози 157.238.364.240,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 143.924.780.805,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 10.301.117.429,00

   - 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 3.012.466.005,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 55.489.050.259,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 50.041.204.007,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.648.439.928,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.196.128.154,50

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

   - други непропишани налози 603.278.169,00

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 1.122.099 

1.1 Чекови 36

   - чекови на правни лица 6

   - чекови на физички лица 30

1.2 Директни задолжувања 1.122.063 

   - хартиени налози 395.635

   - преку персонален компјутер или друг терминал 726.428

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.492.252.344,50

2.1 Чекови 337.964,00

   - чекови на правни лица 273.779,00

   - чекови на физички лица 64.185,00

2.2 Директни задолжувања 15.491.914.380,50 

   - хартиени налози 2.662.378.027,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.829.536.353,50

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 1.765.583

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 650.909

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 448.390

   - други непропишани налози 666.284 

1.2 Исплата 783.016 

   - исплата на готовина (ПП 40) 121.163

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 119.274

   - други непропишани налози 542.579

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 30.873.016.603,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 23.129.923.687,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 998.806.926,50

   - други непропишани налози 6.744.285.989,50 

2.2 Исплата 20.476.640.879,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.693.352.764,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 353.894.892,50

   - други непропишани налози 11.429.393.223,00

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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