
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Октомври 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.631.326

1.1 Хартиени налози 2.791.381

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.597.766

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 212.078

   - 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) 70.629 инструменти со 
675.927 трансакции 

   - други непропишани налози 305.610

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 839.945

   - за единечни плаќања (ПП 30) 283.455

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 27.515

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 326 инструменти со 13.992 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 855 инструменти со 18.601 

трансакции 

   - други непропишани налози 496.382 

2. Вредност на остварени трансакции 174.732.066.068,50

2.1 Хартиени налози 130.210.080.098,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 113.893.305.114,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.930.093.096,50

   - 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) 7.763.143.167,00 

   - други непропишани налози 3.623.538.720,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 44.521.985.970,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 38.432.003.622,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.854.854.457,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 97.421.216,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 292.603.480,00

   - други непропишани налози 2.845.103.194,50

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 964.684 

1.1 Чекови 9

   - чекови на правни лица 7

   - чекови на физички лица 2

1.2 Директни задолжувања 964.675 

   - хартиени налози 442.748

   - преку персонален компјутер или друг терминал 521.927

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.751.547.523,00

2.1 Чекови 97.048,50

   - чекови на правни лица 93.048,50

   - чекови на физички лица 4.000,00

2.2 Директни задолжувања 12.751.450.474,50 

   - хартиени налози 1.671.821.321,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.079.629.153,00

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 1.663.135

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 653.121

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 359.086

   - други непропишани налози 650.928 

1.2 Исплата 853.539 

   - исплата на готовина (ПП 40) 208.065

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 114.773

   - други непропишани налози 530.701

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.306.046.819,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.599.796.853,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 715.897.187,50

   - други непропишани налози 4.990.352.778,50 

2.2 Исплата 16.728.922.128,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.959.122.974,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 370.974.431,50

   - други непропишани налози 8.398.824.722,50

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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