
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Декември 2008 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 4.263.984

1.1 Хартиени налози 3.184.692

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.115.974

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 566.656

   - 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 502.062

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.079.292

   - за единечни плаќања (ПП 30) 420.000

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 69.453

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 2.838 инструменти со 
251.350 трансакции 

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

   - други непропишани налози 338.489 

2. Вредност на остварени трансакции 229.235.065.615,00

2.1 Хартиени налози 170.178.753.692,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 156.344.832.935,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 9.186.234.217,00

   - 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 4.647.686.539,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 59.056.311.923,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 52.493.732.797,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.584.573.295,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 1.258.048.868,00

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

   - други непропишани налози 719.956.962,00

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 1.252.614 

1.1 Чекови 29

   - чекови на правни лица 10

   - чекови на физички лица 19

1.2 Директни задолжувања 1.252.585 

   - хартиени налози 488.803

   - преку персонален компјутер или друг терминал 763.782

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.708.230.094,50

2.1 Чекови 153.919,50

   - чекови на правни лица 116.609,50

   - чекови на физички лица 37.310,00

2.2 Директни задолжувања 18.708.076.175,00 

   - хартиени налози 2.818.862.056,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 15.889.214.119,00

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 1.661.260

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 670.996

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 335.921

   - други непропишани налози 654.343 

1.2 Исплата 905.080 

   - исплата на готовина (ПП 40) 140.161

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 138.913

   - други непропишани налози 626.006

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 29.669.712.325,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.991.716.201,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 705.766.677,00

   - други непропишани налози 5.972.229.447,00 

2.2 Исплата 21.147.300.440,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.287.873.124,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 383.688.091,50

   - други непропишани налози 12.475.739.224,50

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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