
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.401.989 

1.1 Хартиени налози 3.202.023

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.144.826

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 135.991

   - 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) 83.380 инструменти со 
664.980 трансакции 

   - други непропишани налози 256.226

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.194.528

   - за единечни плаќања (ПП 30) 633.392

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 107.042

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 224 инструменти со 39.081 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 5.504 инструменти со 108.668 
трансакции 

   - други непропишани налози 306.345 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 5.438 

    

2. Вредност на остварени трансакции 299.527.755.947,00 

2.1 Хартиени налози 205.634.282.684,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 190.256.299.571,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.381.946.433,00

   - 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) 7.807.320.598,00 

   - други непропишани налози 4.188.716.082,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 93.871.155.689,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 82.076.405.037,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 6.898.992.219,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 293.241.312,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.754.651.260,00

   - други непропишани налози 2.847.865.861,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 22.317.574,00 

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 880.505 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 880.505 

   - хартиени налози 499.105

   - преку персонален компјутер или друг терминал 381.400

    

2. Вредност на остварени трансакции 17.756.063.749,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 17.756.063.749,00 

   - хартиени налози 6.504.768.056,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.251.295.693,00

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 2.021.320

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 892.505

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 410.014

   - други непропишани налози 718.801 

1.2 Исплата 722.483 

   - исплата на готовина (ПП 40) 335.437

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 11.637

   - други непропишани налози 375.409

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.920.285.004,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 21.732.289.642,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 501.503.130,00

   - други непропишани налози 4.686.492.232,00 

2.2 Исплата 17.235.918.163,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 10.116.160.543,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 58.408.909,00

   - други непропишани налози 7.061.348.711,00

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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