
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.638.139

1.1 Хартиени налози 2.692.685

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.575.729

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 154.874

   - 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) 78.287 инструменти со 
640.587 трансакции 

   - други непропишани налози 321.495

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 945.454

   - за единечни плаќања (ПП 30) 444.368

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 72.858

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 255 инструменти со 14.455 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.710 инструменти со 54.820 
трансакции 

   - други непропишани налози 358.953 

2. Вредност на остварени трансакции 234.518.331.115,50

2.1 Хартиени налози 161.517.522.937,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 147.465.498.586,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.839.641.792,50

   - 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) 6.895.526.793,00 

   - други непропишани налози 3.316.855.765,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 73.000.808.178,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 64.499.189.214,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.895.643.948,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 106.616.248,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 956.405.818,00

   - други непропишани налози 2.542.952.950,00

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 972.284 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 972.284 

   - хартиени налози 588.455

   - преку персонален компјутер или друг терминал 383.829

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.568.314.930,50

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 18.568.314.930,50 

   - хартиени налози 5.084.499.857,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.483.815.073,50

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 2.225.632

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 761.947

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 791.650

   - други непропишани налози 672.035 

1.2 Исплата 699.991 

   - исплата на готовина (ПП 40) 282.965

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 59.234

   - други непропишани налози 357.792

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.381.241.856,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.683.404.375,50

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 1.020.765.242,50

   - други непропишани налози 4.677.072.238,50 

2.2 Исплата 16.937.217.165,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.211.553.917,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 296.457.345,50

   - други непропишани налози 6.429.205.902,50

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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