
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.585.654 

1.1 Хартиени налози 2.616.806

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.656.253

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 157.875

   - 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) 73.479 инструменти со 
595.288 трансакции 

   - други непропишани налози 207.390

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 968.848

   - за единечни плаќања (ПП 30) 504.210

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 82.388

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 186 инструменти со 24.245 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.535 инструменти со 69.356 
трансакции 

   - други непропишани налози 288.649 

    

2. Вредност на остварени трансакции 233.602.734.118,00 

2.1 Хартиени налози 160.943.619.151,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 146.526.009.458,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.464.989.061,00

   - 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) 6.769.363.333,00 

   - други непропишани налози 4.183.257.299,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 72.659.114.967,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 64.005.185.439,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.963.409.876,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 126.849.790,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.141.017.494,00

   - други непропишани налози 2.422.652.368,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 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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                  II. По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери  

 

1.Број на остварени трансакции 982.498 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 982.497 

   - хартиени налози 611.178

   - преку персонален компјутер или друг терминал 371.319

    

2. Вредност на остварени трансакции 20.441.094.835,00

2.1 Чекови 2.860,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.860,00

2.2 Директни задолжувања 20.441.091.975,00 

   - хартиени налози 5.250.789.182,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 15.190.302.793,00

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 2.199.204

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 815.711

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 641.977

   - други непропишани налози 741.516 

1.2 Исплата 698.430 

   - исплата на готовина (ПП 40) 295.300

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 23.729

   - други непропишани налози 379.401

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.141.321.095,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.211.431.115,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 557.462.490,00

   - други непропишани налози 4.372.427.490,00 

2.2 Исплата 16.822.725.331,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.916.969.063,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 147.184.806,00

   - други непропишани налози 6.758.571.462,00

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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