
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.059.990 

1.1 Хартиени налози 3.016.895

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.029.957

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 136.465

   - 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) 77.817 инструменти со 
632.955 трансакции 

   - други непропишани налози 217.518

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.038.664

   - за единечни плаќања (ПП 30) 546.533

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 90.586

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 207 инструменти со 20.020 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 4.816 инструменти со 97.864 
трансакции 

   - други непропишани налози 283.661 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 4.431 

    

2. Вредност на остварени трансакции 226.010.770.701,00 

2.1 Хартиени налози 155.048.522.052,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 140.877.564.918,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 2.896.738.998,00

   - 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) 7.300.663.759,00 

   - други непропишани налози 3.973.554.377,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 70.944.971.010,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 61.884.996.688,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 4.906.796.584,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 124.683.612,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.565.205.272,00

   - други непропишани налози 2.463.288.854,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 17.277.639,00 

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 901.405 

1.1 Чекови 1

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 1

1.2 Директни задолжувања 901.404 

   - хартиени налози 528.354

   - преку персонален компјутер или друг терминал 373.050

    

2. Вредност на остварени трансакции 14.851.002.316,00

2.1 Чекови 3.689,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 3.689,00

2.2 Директни задолжувања 14.850.998.627,00 

   - хартиени налози 4.382.868.201,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.468.130.426,00

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 2.128.885

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 893.877

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 489.127

   - други непропишани налози 745.881 

1.2 Исплата 658.210 

   - исплата на готовина (ПП 40) 287.059

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 10.180

   - други непропишани налози 360.971

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 23.649.789.303,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 18.312.342.193,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 800.399.107,00

   - други непропишани налози 4.537.048.003,00 

2.2 Исплата 14.809.155.384,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.326.618.672,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 53.295.163,00

   - други непропишани налози 6.429.241.549,00

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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