
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 
за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2013 година 

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.297.077

1.1 Хартиени налози 2.397.590

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.515.160

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 157.726

   - 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) 68.220 инструменти со 
532.226 трансакции 

   - други непропишани налози 192.478

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 899.487

   - за единечни плаќања (ПП 30) 442.901

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 69.370

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 201 инструменти со 46.368 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 2.285 инструменти со 46.408 
трансакции 

   - други непропишани налози 294.440 

2. Вредност на остварени трансакции 229.075.926.895,00

2.1 Хартиени налози 158.352.537.884,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 144.841.217.109,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.402.029.574,00

   - 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) 5.435.265.649,00 

   - други непропишани налози 3.674.025.552,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 70.723.389.011,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 63.375.618.972,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.692.130.588,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 78.095.837,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 703.751.574,00

   - други непропишани налози 1.873.792.040,00

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 980.494 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 980.494 

   - хартиени налози 599.641

   - преку персонален компјутер или друг терминал 380.853

    

2. Вредност на остварени трансакции 21.257.843.733,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 21.257.843.733,00 

   - хартиени налози 6.699.076.196,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 14.558.767.537,00

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 2.163.518

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 786.564

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 649.068

   - други непропишани налози 727.886 

1.2 Исплата 659.462 

   - исплата на готовина (ПП 40) 285.326

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 39.676

   - други непропишани налози 334.460

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.554.472.943,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 18.846.475.228,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 728.737.721,00

   - други непропишани налози 4.979.259.994,00 

2.2 Исплата 14.212.871.841,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.598.633.086,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 224.225.431,00

   - други непропишани налози 5.390.013.324,00

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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