
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И З В Е Ш Т А Ј 
за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2014 година 

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

 

1.Број на остварени трансакции 3.652.979 

1.1 Хартиени налози 2.687.687

   - за единечни плаќања (ПП 30) 1.832.323

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 131.116

   - 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) 71.431 инструменти со 
531.358 трансакции 

   - други непропишани налози 192.890

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 962.543

   - за единечни плаќања (ПП 30) 504.636

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 84.959

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 200 инструменти со 31.024 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 3.306 инструменти со 71.544 
трансакции 

   - други непропишани налози 270.380 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 2.749 

    

2. Вредност на остварени трансакции 240.485.578.185,00 

2.1 Хартиени налози 163.407.179.514,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 148.873.184.819,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.850.198.388,00

   - 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) 5.625.672.808,00 

   - други непропишани налози 5.058.123.499,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 77.065.099.088,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 68.596.247.343,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.812.839.504,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 167.274.168,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.175.374.583,00

   - други непропишани налози 2.313.363.490,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 13.299.583,00 

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 853.568 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 853.568 

   - хартиени налози 491.153

   - преку персонален компјутер или друг терминал 362.415

    

2. Вредност на остварени трансакции 13.515.135.532,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 13.515.135.532,00 

   - хартиени налози 4.026.594.246,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.488.541.286,00

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 2.019.264

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 813.265

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 503.136

   - други непропишани налози 702.863 

1.2 Исплата 661.678 

   - исплата на готовина (ПП 40) 304.111

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 22.829

   - други непропишани налози 334.738

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 24.859.070.415,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 19.810.146.302,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 555.698.884,00

   - други непропишани налози 4.493.225.229,00 

2.2 Исплата 14.678.912.692,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.698.154.563,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 155.847.665,00

   - други непропишани налози 5.824.910.464,00

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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