
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.512.081

1.1 Хартиени налози 2.531.935

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.604.406

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 145.813

   - 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) 73.858 инструменти со 
605.975 трансакции 

   - други непропишани налози 175.741

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 980.146

   - за единечни плаќања (ПП 30) 516.905

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 78.916

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 181 инструменти со 19.112 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.371 инструменти со 60.029 
трансакции 

   - други непропишани налози 305.184 

2. Вредност на остварени трансакции 239.509.786.511,00

2.1 Хартиени налози 162.432.669.213,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 149.879.711.826,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.207.407.006,00

   - 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) 6.578.620.976,00 

   - други непропишани налози 2.766.929.405,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 77.077.117.298,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 68.615.402.053,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.936.711.882,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 147.163.575,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 919.632.935,00

   - други непропишани налози 2.458.206.853,00

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 982.859 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 982.859 

   - хартиени налози 611.348

   - преку персонален компјутер или друг терминал 371.511

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.279.518.397,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.279.518.397,00 

   - хартиени налози 4.579.207.702,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 14.700.310.695,00

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 

2 



  

                   III. Уплата и Исплата на готови пари  

 
                  IV. Електронски пари 

1. Број на остварени трансакции   

1.1 Уплата 2.188.891

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 814.984

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 649.874

   - други непропишани налози 724.033 

1.2 Исплата 715.393 

   - исплата на готовина (ПП 40) 298.253

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 34.451

   - други непропишани налози 382.689

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.138.451.073,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.279.527.773,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 558.997.347,00

   - други непропишани налози 4.299.925.953,00 

2.2 Исплата 16.976.673.898,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.140.477.407,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 260.212.835,00

   - други непропишани налози 6.575.983.656,00

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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