
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.635.217

1.1 Хартиени налози 2.689.665

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.600.776

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 161.478

   - 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) 103.601 инструменти со 
708.422 трансакции 

   - други непропишани налози 218.989

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 945.552

   - за единечни плаќања (ПП 30) 454.938

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 64.026

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 217 инструменти со 7.471 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.590 инструменти со 52.016 
трансакции 

   - други непропишани налози 367.101 

2. Вредност на остварени трансакции 235.449.238.646,50

2.1 Хартиени налози 163.802.749.323,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 149.417.510.349,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.101.093.801,50

   - 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) 7.456.960.181,00 

   - други непропишани налози 2.827.184.991,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 71.646.489.323,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 63.632.059.271,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.741.884.134,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 60.683.811,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 835.107.955,00

   - други непропишани налози 2.376.754.151,50

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 978.654 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 978.654 

   - хартиени налози 586.038

   - преку персонален компјутер или друг терминал 392.616

    

2. Вредност на остварени трансакции 16.830.005.644,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 16.830.005.644,50 

   - хартиени налози 4.137.690.952,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.692.314.692,00

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 2.209.555

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 867.475

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 571.238

   - други непропишани налози 770.842 

1.2 Исплата 761.831 

   - исплата на готовина (ПП 40) 272.027

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 102.515

   - други непропишани налози 387.289

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.890.052.240,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.963.979.646,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 747.528.297,00

   - други непропишани налози 5.178.544.297,50 

2.2 Исплата 16.483.892.031,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.740.831.240,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 446.586.250,00

   - други непропишани налози 6.296.474.541,00

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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