
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.115.126

1.1 Хартиени налози 3.025.151

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.874.808

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 157.276

   - 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) 92.505 инструменти со 
740.066 трансакции 

   - други непропишани налози 253.001

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.089.975

   - за единечни плаќања (ПП 30) 568.733

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 91.449

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 263 инструменти со 26.863 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.423 инструменти со 82.844 
трансакции 

   - други непропишани налози 320.086 

2. Вредност на остварени трансакции 290.766.790.896,00

2.1 Хартиени налози 195.740.632.989,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 178.289.067.231,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.377.057.693,00

   - 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) 8.711.504.455,00 

   - други непропишани налози 4.363.003.610,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 95.026.157.907,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 83.008.230.500,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 7.518.701.622,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 278.816.380,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.362.472.803,00

   - други непропишани налози 2.857.936.602,00

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 1.038.710 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 1.038.710 

   - хартиени налози 641.493

   - преку персонален компјутер или друг терминал 397.217

    

2. Вредност на остварени трансакции 25.008.369.469,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 25.008.369.469,00 

   - хартиени налози 8.949.236.250,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 16.059.133.219,00

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 2.202.315

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 943.031

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 513.720

   - други непропишани налози 745.564 

1.2 Исплата 770.115 

   - исплата на готовина (ПП 40) 310.894

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 34.566

   - други непропишани налози 424.655

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.389.877.853,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.946.534.417,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 577.341.542,00

   - други непропишани налози 4.866.001.894,00 

2.2 Исплата 17.900.771.035,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.312.869.400,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 231.038.713,00

   - други непропишани налози 7.356.862.922,00

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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