
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.806.496

1.1 Хартиени налози 2.786.008

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.702.791

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 165.424

   - 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) 86.252 инструменти со 
685.505 трансакции 

   - други непропишани налози 232.288

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.020.488

   - за единечни плаќања (ПП 30) 495.764

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 80.581

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 236 инструменти со 18.274 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.362 инструменти со 66.435 
трансакции 

   - други непропишани налози 359.434 

2. Вредност на остварени трансакции 232.408.414.867,00

2.1 Хартиени налози 158.316.179.273,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 143.598.724.107,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.696.844.274,50

   - 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) 7.633.715.943,00 

   - други непропишани налози 3.386.894.949,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 74.092.235.593,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 64.915.275.029,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.495.542.981,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 112.784.191,50

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.113.527.036,00

   - други непропишани налози 2.455.106.355,00

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 1.040.529 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 1.040.528 

   - хартиени налози 646.774

   - преку персонален компјутер или друг терминал 393.754

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.539.724.155,50

2.1 Чекови 3.280,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 3.280,00

2.2 Директни задолжувања 19.539.720.875,50 

   - хартиени налози 4.903.571.235,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 14.636.149.640,50

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 2.027.545

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 821.635

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 526.926

   - други непропишани налози 678.984 

1.2 Исплата 719.774 

   - исплата на готовина (ПП 40) 295.326

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 47.496

   - други непропишани налози 376.952

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.699.580.994,50

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.483.180.467,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 713.721.131,00

   - други непропишани налози 4.502.679.396,50 

2.2 Исплата 16.356.394.651,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.833.813.000,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 254.663.834,00

   - други непропишани налози 6.267.917.816,50

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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