
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.020.190 

1.1 Хартиени налози 2.945.499

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.972.723

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 128.149

   - 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) 80.470 инструменти со 
640.793 трансакции 

   - други непропишани налози 203.834

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.071.042

   - за единечни плаќања (ПП 30) 579.158

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 89.494

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 197 инструменти со 24.014 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.540 инструменти со 87.913 
трансакции 

   - други непропишани налози 290.463 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 3.649 

    

2. Вредност на остварени трансакции 239.948.259.557,00 

2.1 Хартиени налози 162.836.225.662,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 148.159.186.680,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.407.694.780,00

   - 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) 7.433.504.447,00 

   - други непропишани налози 3.835.839.755,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 77.103.132.364,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 68.259.283.443,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.829.679.558,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 114.879.775,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.423.392.900,00

   - други непропишани налози 2.475.896.688,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 8.901.531,00 

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 907.697 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 907.697 

   - хартиени налози 520.059

   - преку персонален компјутер или друг терминал 387.638

    

2. Вредност на остварени трансакции 17.188.715.763,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 17.188.715.763,00 

   - хартиени налози 3.840.700.623,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 13.348.015.140,00

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 2.028.639

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 910.617

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 395.092

   - други непропишани налози 722.930 

1.2 Исплата 702.965 

   - исплата на готовина (ПП 40) 305.214

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 25.352

   - други непропишани налози 372.399

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.765.352.607,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.886.461.202,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 534.771.077,00

   - други непропишани налози 4.344.120.328,00 

2.2 Исплата 15.927.567.154,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.329.499.309,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 159.006.279,00

   - други непропишани налози 6.439.061.566,00

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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