
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.710.214 

1.1 Хартиени налози 2.763.529

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.834.404

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 119.889

   - 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) 72.614 инструменти со 
613.951 трансакции 

   - други непропишани налози 195.285

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 944.995

   - за единечни плаќања (ПП 30) 478.296

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 88.299

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 168 инструменти со 19.600 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.589 инструменти со 69.922 
трансакции 

   - други непропишани налози 288.878 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 1.690 

    

2. Вредност на остварени трансакции 221.571.360.474,00 

2.1 Хартиени налози 147.483.337.657,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 134.599.105.082,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.808.924.664,00

   - 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) 7.099.801.455,00 

   - други непропишани налози 2.975.506.456,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 74.081.707.020,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 65.424.299.836,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.024.867.973,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 102.046.918,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.126.457.802,00

   - други непропишани налози 2.404.034.491,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 6.315.797,00 

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 805.412 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 805.412 

   - хартиени налози 450.603

   - преку персонален компјутер или друг терминал 354.809

    

2. Вредност на остварени трансакции 20.378.681.877,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 20.378.681.877,00 

   - хартиени налози 3.985.704.836,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 16.392.977.041,00

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 2.020.314

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 737.069

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 632.080

   - други непропишани налози 651.165 

1.2 Исплата 663.168 

   - исплата на готовина (ПП 40) 274.462

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 28.945

   - други непропишани налози 359.761

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.037.472.020,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 23.086.464.963,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 594.745.033,00

   - други непропишани налози 4.356.262.024,00 

2.2 Исплата 17.995.812.686,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.378.702.244,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 185.864.741,00

   - други непропишани налози 6.431.245.701,00

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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