
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 

за употреба на платните инструменти за месец Декември 2011 година 

                А. Платни инструменти 

                       I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 4.222.048

1.1 Хартиени налози 3.197.427

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.870.191

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 189.332

   - 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) 93.399 инструменти со 
816.709 трансакции 

   - други непропишани налози 321.195

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.024.621

   - за единечни плаќања (ПП 30) 478.915

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 73.540

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 365 инструменти со 19.391 

трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.161 инструменти со 
61.099 трансакции 

   - други непропишани налози 391.676 

2. Вредност на остварени трансакции 257.908.574.914,00

2.1 Хартиени налози 178.475.361.090,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 159.098.357.989,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.785.877.007,50

   - 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) 9.588.123.960,00 

   - други непропишани налози 5.003.002.133,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 79.433.213.824,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 70.732.900.225,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.547.625.431,50

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден 

     корисник (ПП 31)

0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 149.468.817,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.057.076.380,00

   - други непропишани налози 2.946.142.970,50

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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                  II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.022.571 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.022.571 

   - хартиени налози 617.567

   - преку персонален компјутер или друг терминал 405.004

    

2. Вредност на остварени трансакции 20.832.946.122,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 20.832.946.122,50 

   - хартиени налози 5.389.196.491,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 15.443.749.631,50

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 2.387.892

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 909.263

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 665.381

   - други непропишани налози 813.248 

1.2 Исплата 792.717 

   - исплата на готовина (ПП 40) 289.904

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 72.430

   - други непропишани налози 430.383

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 30.706.641.306,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.138.069.198,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 805.807.267,50

   - други непропишани налози 7.762.764.840,00 

2.2 Исплата 21.811.778.221,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 13.385.743.131,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 259.946.208,00

   - други непропишани налози 8.166.088.882,00

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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