
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.117.410 

1.1 Хартиени налози 3.016.619

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.021.400

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 135.615

   - 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) 74.559 инструменти со 
654.244 трансакции 

   - други непропишани налози 205.360

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.097.321

   - за единечни плаќања (ПП 30) 597.173

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 91.927

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 205 инструменти со 21.175 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.538 инструменти со 87.878 
трансакции 

   - други непропишани налози 299.168 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 3.470 

    

2. Вредност на остварени трансакции 255.656.772.919,00 

2.1 Хартиени налози 171.107.013.739,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 156.381.865.199,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.868.991.479,00

   - 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) 7.407.135.721,00 

   - други непропишани налози 3.449.021.340,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 84.539.194.654,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 74.761.411.820,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.753.942.701,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 108.537.938,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.411.429.362,00

   - други непропишани налози 2.503.872.833,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 10.564.526,00 

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 899.226 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 899.226 

   - хартиени налози 506.054

   - преку персонален компјутер или друг терминал 393.172

    

2. Вредност на остварени трансакции 19.033.447.050,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 19.033.447.050,00 

   - хартиени налози 4.150.683.458,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 14.882.763.592,00

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 2.179.122

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 964.158

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 452.911

   - други непропишани налози 762.053 

1.2 Исплата 723.863 

   - исплата на готовина (ПП 40) 307.710

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 25.857

   - други непропишани налози 390.296

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 27.399.378.455,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.991.945.078,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 659.286.853,00

   - други непропишани налози 4.748.146.524,00 

2.2 Исплата 17.991.390.334,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.835.334.161,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 166.117.513,00

   - други непропишани налози 6.989.938.660,00

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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