
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Декември 2009 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 4.467.855

1.1 Хартиени налози 3.535.714

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.005.579

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 265.083

   - 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) 84.366 инструменти со 
829.844 трансакции 

   - други непропишани налози 435.208

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 932.141

   - за единечни плаќања (ПП 30) 336.295

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 30.647

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 462 инструменти со 19.726 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.283 инструменти со 
27.856 трансакции 

   - други непропишани налози 517.617 

2. Вредност на остварени трансакции 232.770.570.859,00

2.1 Хартиени налози 175.169.661.389,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 150.664.740.029,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.406.371.245,00

   - 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) 9.605.190.597,00 

   - други непропишани налози 9.493.359.517,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 57.600.909.470,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 50.501.468.023,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.250.627.954,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 150.014.319,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 450.680.423,00

   - други непропишани налози 3.248.118.751,00

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 1.056.711 

1.1 Чекови 12

   - чекови на правни лица 9

   - чекови на физички лица 3

1.2 Директни задолжувања 1.056.699 

   - хартиени налози 601.840

   - преку персонален компјутер или друг терминал 454.859

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.638.503.705,50

2.1 Чекови 201.763,00

   - чекови на правни лица 193.263,00

   - чекови на физички лица 8.500,00

2.2 Директни задолжувања 15.638.301.942,50 

   - хартиени налози 2.094.421.429,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.543.880.513,00

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 1.953.076

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 757.058

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 480.447

   - други непропишани налози 715.571 

1.2 Исплата 818.856 

   - исплата на готовина (ПП 40) 226.648

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 61.026

   - други непропишани налози 531.182

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 29.106.999.048,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.288.668.016,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 774.525.532,50

   - други непропишани налози 6.043.805.500,00 

2.2 Исплата 18.073.635.428,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.371.418.235,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 197.292.161,00

   - други непропишани налози 8.504.925.032,50

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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