
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.431.597

1.1 Хартиени налози 2.577.713

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.540.087

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 147.737

   - 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) 69.410 инструменти со 
646.465 трансакции 

   - други непропишани налози 243.424

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 853.884

   - за единечни плаќања (ПП 30) 388.644

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 54.308

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 208 инструменти со 8.324 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.322 инструменти со 47.285 
трансакции 

   - други непропишани налози 355.323 

2. Вредност на остварени трансакции 212.354.005.763,50

2.1 Хартиени налози 152.370.611.761,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 138.105.350.249,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.668.884.426,50

   - 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) 7.255.749.755,00 

   - други непропишани налози 3.340.627.331,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 59.983.394.002,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 53.021.194.010,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.578.960.660,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 63.464.164,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 773.658.918,00

   - други непропишани налози 2.546.116.249,50

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 957.146 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 957.146 

   - хартиени налози 581.868

   - преку персонален компјутер или друг терминал 375.278

    

2. Вредност на остварени трансакции 16.591.001.738,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 16.591.001.738,00 

   - хартиени налози 4.527.871.289,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.063.130.449,00

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 2.227.381

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 813.387

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 640.896

   - други непропишани налози 773.098 

1.2 Исплата 710.571 

   - исплата на готовина (ПП 40) 257.101

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 89.795

   - други непропишани налози 363.675

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 22.839.682.419,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 16.978.295.772,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 901.729.523,00

   - други непропишани налози 4.959.657.124,00 

2.2 Исплата 14.589.357.057,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.321.328.790,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 367.540.867,50

   - други непропишани налози 5.900.487.399,50

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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