
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.683.695

1.1 Хартиени налози 2.707.758

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.632.367

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 157.246

   - 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) 89.089 инструменти со 
696.898 трансакции 

   - други непропишани налози 221.247

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 975.937

   - за единечни плаќања (ПП 30) 463.074

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 70.432

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 276 инструменти со 13.748 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.932 инструменти со 57.832 
трансакции 

   - други непропишани налози 370.851 

2. Вредност на остварени трансакции 249.360.269.418,00

2.1 Хартиени налози 171.778.878.908,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 156.431.755.246,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.753.259.444,00

   - 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) 7.500.723.922,00 

   - други непропишани налози 3.093.140.296,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 77.581.390.509,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 69.233.243.299,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.811.856.066,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 149.719.006,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 980.663.967,00

   - други непропишани налози 2.405.908.171,00

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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                  II. По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 1.010.253 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.010.253 

   - хартиени налози 621.217

   - преку персонален компјутер или друг терминал 389.036

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.290.877.632,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.290.877.632,00 

   - хартиени налози 5.639.685.768,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.651.191.863,50

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 2.019.846

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 823.168

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 512.778

   - други непропишани налози 683.900 

1.2 Исплата 730.067 

   - исплата на готовина (ПП 40) 272.412

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 80.583

   - други непропишани налози 377.072

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 30.271.223.411,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 23.940.388.202,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 713.583.666,00

   - други непропишани налози 5.617.251.542,50 

2.2 Исплата 20.361.043.995,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 12.768.978.700,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 362.012.503,00

   - други непропишани налози 7.230.052.792,00

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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