
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.948.461 

1.1 Хартиени налози 2.907.852

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.943.407

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 137.900

   - 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) 74.376 инструменти со 
626.840 трансакции 

   - други непропишани налози 199.705

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.038.299

   - за единечни плаќања (ПП 30) 541.818

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 86.614

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 202 инструменти со 39.146 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.213 инструменти со 79.214 
трансакции 

   - други непропишани налози 291.507 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 2.310 

    

2. Вредност на остварени трансакции 239.731.002.255,00 

2.1 Хартиени налози 163.440.997.638,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 149.887.487.652,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.299.708.967,00

   - 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) 7.065.608.451,00 

   - други непропишани налози 3.188.192.568,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 76.282.048.023,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 67.268.433.169,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.221.890.670,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 110.292.391,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.282.837.432,00

   - други непропишани налози 2.398.594.361,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 7.956.594,00 

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 851.628 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 851.628 

   - хартиени налози 477.684

   - преку персонален компјутер или друг терминал 373.944

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.527.959.794,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.527.959.794,00 

   - хартиени налози 4.257.585.847,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 15.270.373.947,00

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 2.206.068

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 851.193

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 623.942

   - други непропишани налози 730.933 

1.2 Исплата 702.235 

   - исплата на готовина (ПП 40) 298.769

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 33.616

   - други непропишани налози 369.850

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.852.848.955,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.612.937.400,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 832.894.283,00

   - други непропишани налози 4.407.017.272,00 

2.2 Исплата 17.424.476.834,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.692.279.149,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 221.586.256,00

   - други непропишани налози 6.510.611.429,00

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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