
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 
за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2012 година 

                А.Платни инструменти 
                I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 3.068.173

1.1 Хартиени налози 2.275.084

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.388.565

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 147.818

   - 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) 60.736 инструменти со 
530.439 трансакции 

   - други непропишани налози 208.262

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 793.089

   - за единечни плаќања (ПП 30) 363.784

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 51.731

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31) 0 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 193 инструменти со 10.993 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.471 инструменти со 30.434 
трансакции 

   - други непропишани налози 336.147 

2. Вредност на остварени трансакции 199.589.826.069,00

2.1 Хартиени налози 141.243.787.769,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 127.026.384.823,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.551.233.957,00

   - 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) 5.440.655.490,00 

   - други непропишани налози 4.225.513.498,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 58.346.038.300,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 51.450.220.436,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.413.501.932,00

   - за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31) 0,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 81.186.994,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 461.729.927,00

   - други непропишани налози 1.939.399.010,50

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 908.532 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 908.531 

   - хартиени налози 560.750

   - преку персонален компјутер или друг терминал 347.781

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.007.486.742,00

2.1 Чекови 5.090,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 5.090,00

2.2 Директни задолжувања 15.007.481.652,00 

   - хартиени налози 4.491.089.303,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.516.392.348,50

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 2.151.901

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 692.471

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 730.251

   - други непропишани налози 729.179 

1.2 Исплата 576.337 

   - исплата на готовина (ПП 40) 250.202

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 90.020

   - други непропишани налози 236.115

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 22.545.112.306,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 16.256.039.067,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 756.619.111,00

   - други непропишани налози 5.532.454.128,00 

2.2 Исплата 13.893.327.258,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.143.589.022,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 327.022.638,50

   - други непропишани налози 4.422.715.597,00

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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