
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Ноември 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.154.601

1.1 Хартиени налози 2.234.103

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.527.599

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 421.563

   - 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 284.941

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 920.498

   - за единечни плаќања (ПП 30) 320.497

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 48.286

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 2.623 инструменти со 
233.922 трансакции 

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

   - други непропишани налози 317.793 

2. Вредност на остварени трансакции 188.572.588.172,00

2.1 Хартиени налози 143.335.453.017,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 132.366.142.451,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 8.800.136.399,00

   - 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 2.169.174.166,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 45.237.135.155,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 40.202.445.862,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.374.080.469,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.032.862.221,00

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

   - други непропишани налози 627.746.603,00

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.035.020 

1.1 Чекови 20

   - чекови на правни лица 13

   - чекови на физички лица 7

1.2 Директни задолжувања 1.035.000 

   - хартиени налози 354.458

   - преку персонален компјутер или друг терминал 680.542

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.722.666.447,50

2.1 Чекови 239.434,00

   - чекови на правни лица 217.844,00

   - чекови на физички лица 21.590,00

2.2 Директни задолжувања 12.722.427.013,50 

   - хартиени налози 2.277.129.049,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.445.297.964,50

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 1.465.472

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 576.622

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 304.124

   - други непропишани налози 584.726 

1.2 Исплата 624.645 

   - исплата на готовина (ПП 40) 106.579

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 56.233

   - други непропишани налози 461.833

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.998.655.957,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.551.870.173,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 665.985.020,00

   - други непропишани налози 4.780.800.764,00 

2.2 Исплата 15.120.216.074,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 6.562.226.430,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 187.969.587,50

   - други непропишани налози 8.370.020.056,50

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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