
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.288.571 

1.1 Хартиени налози 3.132.993

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.084.384

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 138.693

   - 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) 118.861 инструменти со 
684.257 трансакции 

   - други непропишани налози 225.659

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.150.325

   - за единечни плаќања (ПП 30) 618.548

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 103.867

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 206 инструменти со 27.712 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 5.205 инструменти со 98.258 
трансакции 

   - други непропишани налози 301.940 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 5.253 

    

2. Вредност на остварени трансакции 253.820.602.876,00 

2.1 Хартиени налози 174.607.303.965,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 159.381.923.255,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.190.346.233,00

   - 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) 7.229.233.345,00 

   - други непропишани налози 4.805.801.132,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 79.193.144.765,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 69.949.721.189,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.114.747.021,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 134.060.286,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.534.295.908,00

   - други непропишани налози 2.460.320.361,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 20.154.146,00 

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 906.196 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 906.196 

   - хартиени налози 516.410

   - преку персонален компјутер или друг терминал 389.786

    

2. Вредност на остварени трансакции 15.976.984.746,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 15.976.984.746,00 

   - хартиени налози 4.116.296.238,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.860.688.508,00

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 2.123.769

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 949.335

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 415.144

   - други непропишани налози 759.290 

1.2 Исплата 716.104 

   - исплата на готовина (ПП 40) 325.718

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 11.474

   - други непропишани налози 378.912

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 25.895.595.047,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 20.557.213.844,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 549.799.652,00

   - други непропишани налози 4.788.581.551,00 

2.2 Исплата 15.856.025.381,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 8.963.498.846,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 55.420.880,00

   - други непропишани налози 6.837.105.655,00

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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