
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.268.339 

1.1 Хартиени налози 3.181.227

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.113.793

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 149.262

   - 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) 87.572 инструменти со 
704.614 трансакции 

   - други непропишани налози 213.558

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.085.666

   - за единечни плаќања (ПП 30) 576.158

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 91.014

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 220 инструменти со 22.130 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.536 инструменти со 84.064 
трансакции 

   - други непропишани налози 312.300 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 1.446 

    

2. Вредност на остварени трансакции 264.735.914.817,00 

2.1 Хартиени налози 177.904.805.471,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 160.270.937.958,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.543.765.894,00

   - 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) 8.055.025.229,00 

   - други непропишани налози 4.035.076.390,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 86.825.535.045,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 76.521.675.623,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 6.254.537.991,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 163.818.739,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.306.582.156,00

   - други непропишани налози 2.578.920.536,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 5.574.301,00 

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 892.653 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 892.652 

   - хартиени налози 494.545

   - преку персонален компјутер или друг терминал 398.107

    

2. Вредност на остварени трансакции 23.148.787.555,00

2.1 Чекови 2.714,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 2.714,00

2.2 Директни задолжувања 23.148.784.841,00 

   - хартиени налози 4.707.434.126,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 18.441.350.715,00

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 2.147.261

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 884.947

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 532.323

   - други непропишани налози 729.991 

1.2 Исплата 738.749 

   - исплата на готовина (ПП 40) 303.823

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 32.702

   - други непропишани налози 402.224

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 29.879.505.811,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 24.332.185.501,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 552.543.587,00

   - други непропишани налози 4.994.776.723,00 

2.2 Исплата 20.769.822.656,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 12.798.521.978,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 217.855.510,00

   - други непропишани налози 7.753.445.168,00

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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