
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.778.318 

1.1 Хартиени налози 3.543.315

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.300.432

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 151.929

   - 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) 112.312 инструменти со 
807.945 трансакции 

   - други непропишани налози 283.009

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.230.473

   - за единечни плаќања (ПП 30) 653.501

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 102.130

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 292 инструменти со 30.992 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 6.339 инструменти со 112.684 
трансакции 

   - други непропишани налози 331.166 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 4.530 

    

2. Вредност на остварени трансакции 297.148.669.132,00 

2.1 Хартиени налози 193.661.427.862,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 175.447.446.073,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.807.372.131,00

   - 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) 9.319.564.311,00 

   - други непропишани налози 5.087.045.347,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 103.471.666.489,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 92.725.156.762,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.758.876.313,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 191.563.984,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.852.757.872,00

   - други непропишани налози 2.943.311.558,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 15.574.781,00 

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 941.080 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 941.080 

   - хартиени налози 530.922

   - преку персонален компјутер или друг терминал 410.158

    

2. Вредност на остварени трансакции 21.447.119.633,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 21.447.119.633,00 

   - хартиени налози 5.428.600.071,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 16.018.519.562,00

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 2.367.462

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 999.287

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 552.611

   - други непропишани налози 815.564 

1.2 Исплата 753.100 

   - исплата на готовина (ПП 40) 322.686

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 30.515

   - други непропишани налози 399.899

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 28.346.467.594,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.802.378.493,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 664.172.056,00

   - други непропишани налози 4.879.917.045,00 

2.2 Исплата 19.445.299.388,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 11.806.715.071,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 202.429.535,00

   - други непропишани налози 7.436.154.782,00

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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