
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Ноември 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.564.772

1.1 Хартиени налози 2.736.473

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.608.911

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 199.061

   - 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) 78.729 инструменти со 
662.496 трансакции 

   - други непропишани налози 266.005

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 828.299

   - за единечни плаќања (ПП 30) 284.668

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 26.083

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 282 инструменти со 10.841 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 817 инструменти со 20.390 

трансакции 

   - други непропишани налози 486.317 

2. Вредност на остварени трансакции 181.545.416.739,00

2.1 Хартиени налози 139.576.813.582,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 122.660.179.507,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.702.087.852,00

   - 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) 7.218.115.265,00 

   - други непропишани налози 4.996.430.958,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 41.968.603.156,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 36.217.501.479,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.773.211.987,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 95.737.007,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 340.408.712,00

   - други непропишани налози 2.541.743.971,00

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 1.097.297 

1.1 Чекови 17

   - чекови на правни лица 16

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 1.097.280 

   - хартиени налози 445.367

   - преку персонален компјутер или друг терминал 651.913

    

2. Вредност на остварени трансакции 12.000.329.209,00

2.1 Чекови 467.810,00

   - чекови на правни лица 465.810,00

   - чекови на физички лица 2.000,00

2.2 Директни задолжувања 11.999.861.399,00 

   - хартиени налози 1.729.731.246,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.270.130.153,00

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 1.702.524

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 646.450

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 402.918

   - други непропишани налози 653.156 

1.2 Исплата 801.683 

   - исплата на готовина (ПП 40) 205.689

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 110.755

   - други непропишани налози 485.239

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.706.605.986,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.613.498.107,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 685.414.251,00

   - други непропишани налози 5.407.693.628,50 

2.2 Исплата 15.176.323.298,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 7.234.823.574,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 371.379.656,50

   - други непропишани налози 7.570.120.067,50

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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