
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.828.961

1.1 Хартиени налози 2.841.600

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.800.000

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 142.555

   - 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) 114.576 инструменти со 
686.358 трансакции 

   - други непропишани налози 212.687

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 987.361

   - за единечни плаќања (ПП 30) 508.963

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 80.089

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 204 инструменти со 26.578 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.677 инструменти со 67.831 
трансакции 

   - други непропишани налози 303.900 

2. Вредност на остварени трансакции 236.877.785.338,00

2.1 Хартиени налози 163.159.969.264,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 148.279.889.106,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.151.278.597,00

   - 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) 7.276.350.770,00 

   - други непропишани налози 4.452.450.791,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 73.717.816.074,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 65.609.822.699,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.573.821.711,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 89.096.957,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.059.883.085,00

   - други непропишани налози 2.385.191.622,00

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 992.991 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 1

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 992.990 

   - хартиени налози 612.891

   - преку персонален компјутер или друг терминал 380.099

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.778.794.851,00

2.1 Чекови 2.608,00

   - чекови на правни лица 2.608,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.778.792.243,00 

   - хартиени налози 4.633.249.616,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 15.145.542.627,00

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 2.024.514

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 871.531

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 452.782

   - други непропишани налози 700.201 

1.2 Исплата 780.642 

   - исплата на готовина (ПП 40) 321.439

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 50.272

   - други непропишани налози 408.931

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.042.592.770,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.504.622.383,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 568.198.861,00

   - други непропишани налози 4.969.771.526,00 

2.2 Исплата 16.783.370.047,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.148.257.158,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 308.931.211,00

   - други непропишани налози 7.326.181.678,00

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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