
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.820.444

1.1 Хартиени налози 2.804.247

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.718.598

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 163.514

   - 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) 87.361 инструменти со 
694.500 трансакции 

   - други непропишани налози 227.635

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.016.197

   - за единечни плаќања (ПП 30) 493.616

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 82.564

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 275 инструменти со 16.318 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.130 инструменти со 61.304 
трансакции 

   - други непропишани налози 362.395 

2. Вредност на остварени трансакции 244.524.802.123,00

2.1 Хартиени налози 163.343.436.933,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 147.173.448.815,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.285.883.306,00

   - 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) 7.436.306.187,00 

   - други непропишани налози 4.447.798.625,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 81.181.365.189,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 72.332.326.722,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.313.579.585,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 107.507.501,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.012.461.141,00

   - други непропишани налози 2.415.490.240,00

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 1.015.071 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 1.015.070 

   - хартиени налози 621.988

   - преку персонален компјутер или друг терминал 393.082

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.299.079.131,00

2.1 Чекови 3.606,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 3.606,00

2.2 Директни задолжувања 18.299.075.525,00 

   - хартиени налози 4.971.582.668,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.327.492.856,50

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 2.147.134

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 824.527

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 629.403

   - други непропишани налози 693.204 

1.2 Исплата 734.162 

   - исплата на готовина (ПП 40) 295.739

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 51.927

   - други непропишани налози 386.496

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.926.303.721,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.388.448.799,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 835.701.598,50

   - други непропишани налози 4.702.153.324,00 

2.2 Исплата 17.960.094.746,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.092.677.496,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 259.264.498,00

   - други непропишани налози 6.608.152.752,00

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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