
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.557.424

1.1 Хартиени налози 2.651.485

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.665.026

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 150.845

   - 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) 70.934 инструменти со 
629.959 трансакции 

   - други непропишани налози 205.655

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 905.939

   - за единечни плаќања (ПП 30) 458.294

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 69.769

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 231 инструменти со 26.047 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.461 инструменти со 67.401 
трансакции 

   - други непропишани налози 284.428 

2. Вредност на остварени трансакции 232.319.727.364,00

2.1 Хартиени налози 163.116.624.025,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 148.805.030.995,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.985.102.534,00

   - 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) 7.320.172.549,00 

   - други непропишани налози 4.006.317.947,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 69.203.103.339,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 60.889.991.865,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.797.111.830,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 92.649.017,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.102.225.117,00

   - други непропишани налози 2.321.125.510,00

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 1.001.247 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.001.247 

   - хартиени налози 623.896

   - преку персонален компјутер или друг терминал 377.351

    

2. Вредност на остварени трансакции 18.912.395.616,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 18.912.395.616,00 

   - хартиени налози 5.775.429.904,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.136.965.712,00

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 2.012.191

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 766.483

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 562.599

   - други непропишани налози 683.109 

1.2 Исплата 658.351 

   - исплата на готовина (ПП 40) 290.137

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 19.767

   - други непропишани налози 348.447

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 23.167.480.517,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 17.469.779.411,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 912.532.553,00

   - други непропишани налози 4.785.168.553,00 

2.2 Исплата 14.666.690.347,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.912.243.782,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 98.930.571,00

   - други непропишани налози 5.655.515.994,00

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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