
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.581.552

1.1 Хартиени налози 2.674.203

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.598.391

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 154.801

   - 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) 85.069 инструменти со 
688.313 трансакции 

   - други непропишани налози 232.698

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 907.349

   - за единечни плаќања (ПП 30) 405.454

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 65.768

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 251 инструменти со 17.741 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.640 инструменти со 51.605 
трансакции 

   - други непропишани налози 366.781 

2. Вредност на остварени трансакции 241.241.562.636,00

2.1 Хартиени налози 163.565.709.304,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 148.101.132.766,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.555.177.925,00

   - 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) 7.715.226.595,00 

   - други непропишани налози 3.194.172.018,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 77.675.853.331,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 66.946.099.409,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 6.854.935.987,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 253.190.081,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 836.106.544,00

   - други непропишани налози 2.785.521.310,50

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 973.741 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 973.741 

   - хартиени налози 598.696

   - преку персонален компјутер или друг терминал 375.045

    

2. Вредност на остварени трансакции 16.812.902.840,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 16.812.902.840,00 

   - хартиени налози 4.011.522.139,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 12.801.380.700,50

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 2.022.061

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 778.955

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 553.267

   - други непропишани налози 689.839 

1.2 Исплата 716.249 

   - исплата на готовина (ПП 40) 262.571

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 83.078

   - други непропишани налози 370.600

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.759.888.208,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.363.536.559,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 679.763.792,50

   - други непропишани налози 4.716.587.856,00 

2.2 Исплата 16.825.485.425,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.154.720.565,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 379.238.996,50

   - други непропишани налози 6.291.525.863,00

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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