
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

 

1.Број на остварени трансакции 4.559.696 

1.1 Хартиени налози 3.376.515

   - за единечни плаќања (ПП 30) 2.043.833

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 492.894

   - 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) 65.758 инструменти со 
611.271 трансакции 

   - други непропишани налози 228.517

1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 1.177.389

   - за единечни плаќања (ПП 30) 643.598

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 106.088

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 220 инструменти со 32.134 
трансакции 

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 5.061 инструменти со 100.832 
трансакции 

   - други непропишани налози 294.737 

1.3 Други налози - преку мобилен телефон 5.792 

    

2. Вредност на остварени трансакции 242.208.860.315,00 

2.1 Хартиени налози 161.242.581.734,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 146.833.935.231,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 3.547.355.845,00

   - 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) 7.302.269.005,00 

   - други непропишани налози 3.559.021.653,00

2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал 80.939.341.774,00

   - за единечни плаќања (ПП 30) 71.261.853.851,00

   - за плаќања кон државата (ПП 50) 5.029.883.715,00

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

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32) 221.524.829,00

   - за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53) 1.662.824.160,00

   - други непропишани налози 2.763.255.219,00

2.3 Други налози - преку мобилен телефон 26.936.807,00 

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 958.207 

1.1 Чекови 0

   - чекови на правни лица 0

   - чекови на физички лица 0

1.2 Директни задолжувања 958.207 

   - хартиени налози 570.736

   - преку персонален компјутер или друг терминал 387.471

    

2. Вредност на остварени трансакции 16.424.882.682,00

2.1 Чекови 0,00

   - чекови на правни лица 0,00

   - чекови на физички лица 0,00

2.2 Директни задолжувања 16.424.882.682,00 

   - хартиени налози 5.661.401.089,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.763.481.593,00

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 1.706.344

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 815.400

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 177.837

   - други непропишани налози 713.107 

1.2 Исплата 595.419 

   - исплата на готовина (ПП 40) 226.057

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 9.620

   - други непропишани налози 359.742

  

2. Вредност на остварени трансакции  

2.1 Уплата 26.751.322.089,00

   - плаќање и уплата на сметка (ПП 10) 22.112.337.940,00

   - плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50) 320.670.286,00

   - други непропишани налози 4.318.313.863,00 

2.2 Исплата 16.192.867.296,00 

   - исплата на готовина (ПП 40) 9.321.809.524,00

   - упатница за исплата на готовина (ПП 41) 43.929.784,00

   - други непропишани налози 6.827.127.988,00

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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