
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.457.919

1.1 Хартиени налози 2.542.671

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.527.300

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 135.086

   - 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) 79.109 инструменти со 
664.046 трансакции 

   - други непропишани налози 216.239

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 915.248

   - за единечни плаќања (ПП 30) 413.165

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 66.608

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 252 инструменти со 13.569 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.741 инструменти со 55.554 
трансакции 

   - други непропишани налози 366.352 

2. Вредност на остварени трансакции 232.691.161.153,50

2.1 Хартиени налози 160.495.315.189,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 146.058.855.666,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.048.726.068,50

   - 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) 7.315.004.451,00 

   - други непропишани налози 3.072.729.003,50

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 72.195.845.964,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 63.608.611.904,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.934.451.669,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 83.597.365,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 983.886.944,00

   - други непропишани налози 2.585.298.081,50

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 974.683 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 974.683 

   - хартиени налози 612.937

   - преку персонален компјутер или друг терминал 361.746

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.069.666.017,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 18.069.666.017,00 

   - хартиени налози 4.528.171.101,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.541.494.916,00

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 2.021.652

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 748.496

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 632.200

   - други непропишани налози 640.956 

1.2 Исплата 688.206 

   - исплата на готовина (ПП 40) 270.038

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 66.780

   - други непропишани налози 351.388

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.716.397.074,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.952.847.201,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 708.483.297,50

   - други непропишани налози 5.055.066.575,00 

2.2 Исплата 17.918.733.439,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.057.106.883,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 313.875.808,00

   - други непропишани налози 6.547.750.747,50

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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