
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.463.941

1.1 Хартиени налози 3.343.267

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.031.932

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 182.730

   - 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) 101.374 инструменти со 
788.650 трансакции 

   - други непропишани налози 339.955

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.120.674

   - за единечни плаќања (ПП 30) 562.318

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 89.648

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 301 инструменти со 26.705 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.264 инструменти со 81.520 
трансакции 

   - други непропишани налози 360.483 

2. Вредност на остварени трансакции 272.928.612.990,50

2.1 Хартиени налози 189.452.173.750,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 170.540.400.232,50

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.114.915.936,50

   - 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) 9.026.112.117,00 

   - други непропишани налози 5.770.745.464,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 83.476.439.240,50

   - за единечни плаќања (ПП 30) 73.894.537.504,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.834.139.437,50

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 153.041.780,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.410.113.712,00

   - други непропишани налози 3.184.606.807,00

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 1.094.616 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.094.616 

   - хартиени налози 691.069

   - преку персонален компјутер или друг терминал 403.547

    

2. Вредност на остварени трансакции 23.915.429.159,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 23.915.429.159,00 

   - хартиени налози 6.697.102.823,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 17.218.326.335,50

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 2.235.767

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 859.591

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 645.532

   - други непропишани налози 730.644 

1.2 Исплата 770.775 

   - исплата на готовина (ПП 40) 309.376

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 71.062

   - други непропишани налози 390.337

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.643.053.876,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.836.099.894,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 745.016.551,50

   - други непропишани налози 5.061.937.430,50 

2.2 Исплата 18.019.353.057,50 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.007.497.305,50

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 391.744.381,00

   - други непропишани налози 6.620.111.371,00

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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