
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.405.607

1.1 Хартиени налози 2.498.696

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.513.098

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 152.643

   - 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) 78.119 инструменти со 
639.898 трансакции 

   - други непропишани налози 193.057

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 906.911

   - за единечни плаќања (ПП 30) 426.229

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 64.692

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 235 инструменти со 12.890 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.514 инструменти со 52.061 
трансакции 

   - други непропишани налози 351.039 

2. Вредност на остварени трансакции 230.512.371.179,50

2.1 Хартиени налози 157.590.599.516,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 143.648.019.721,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.012.252.714,50

   - 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) 6.910.496.875,00 

   - други непропишани налози 3.019.830.205,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 72.921.771.663,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 65.384.645.869,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.279.600.421,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 88.413.576,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 901.156.353,00

   - други непропишани налози 2.267.955.442,50

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 975.509 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 975.509 

   - хартиени налози 592.449

   - преку персонален компјутер или друг терминал 383.060

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.272.953.775,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 18.272.953.775,50 

   - хартиени налози 4.617.886.457,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.655.067.318,50

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 2.164.881

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 832.735

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 615.290

   - други непропишани налози 716.856 

1.2 Исплата 728.124 

   - исплата на готовина (ПП 40) 269.921

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 85.293

   - други непропишани налози 372.910

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.174.494.606,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.564.338.967,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 696.122.662,00

   - други непропишани налози 4.914.032.977,50 

2.2 Исплата 17.226.304.106,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.071.910.929,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 410.471.599,50

   - други непропишани налози 6.743.921.577,50

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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