
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.714.354

1.1 Хартиени налози 2.760.809

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.679.490

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 167.076

   - 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) 80.856 инструменти со 
696.090 трансакции 

   - други непропишани налози 218.153

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 953.545

   - за единечни плаќања (ПП 30) 447.336

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 72.800

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 277 инструменти со 11.268 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.788 инструменти со 52.450 
трансакции 

   - други непропишани налози 369.691 

2. Вредност на остварени трансакции 246.828.631.989,00

2.1 Хартиени налози 170.934.090.903,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 155.350.101.366,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.849.353.378,50

   - 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) 7.660.059.070,00 

   - други непропишани налози 4.074.577.088,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 75.894.541.085,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 68.177.849.363,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.268.700.967,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 123.822.284,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 870.030.413,00

   - други непропишани налози 2.454.138.057,50

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 995.264 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 995.264 

   - хартиени налози 599.332

   - преку персонален компјутер или друг терминал 395.932

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.211.746.818,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.211.746.818,00 

   - хартиени налози 5.704.256.680,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.507.490.138,00

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 2.260.727

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 842.251

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 674.977

   - други непропишани налози 743.499 

1.2 Исплата 728.072 

   - исплата на готовина (ПП 40) 274.035

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 67.268

   - други непропишани налози 386.769

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.311.800.369,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.399.923.539,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 724.246.385,00

   - други непропишани налози 5.187.630.445,50 

2.2 Исплата 17.863.916.425,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.815.684.866,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 297.472.606,50

   - други непропишани налози 6.750.758.952,50

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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