
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И З В Е Ш Т А Ј
за употреба на платежни картички и уреди на кои тие се користат во земјата 

за месец Ноември 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.639.180

- со кеш функција 52.105

- со дебитна функција 1.253.244

- со кредитна функција 333.831

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 25.270

3. Имиња на мрежи на картички во кои банките се 
вклучени

American Expres, Casys, DINERS, 
EurostandardCard, maestro, 
Mastercard, postbank ", ProCredit, 
TTK Kartica, VISA

4. Број на остварени трансакции 4.129.499 

- со кеш функција 54.451 

- со дебитна функција 3.386.235

- со кредитна функција 688.813

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 11.013.299.993,00 

- со кеш функција 223.056.281,00 

- со дебитна функција 9.478.057.702,00

- со кредитна функција 1.312.186.010,00

- со функција на електронски пари 0,00

- со комбинирана функција 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

1



Б. Уреди на кои се користат платежните картички 
1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 38.763

1.1 На продажни места 37.810

- на импринтери 5.342

- на ПОС терминали 32.468

1.2 На АТМ-и 953

- сопствени 851 

- изнајмени 102

2. Број на остварени трансакции 4.234.813

2.1 На продажни места 2.470.935

- на импринтери 9.209

- на ПОС терминали 2.376.012

- преку персонален компјутер или друг терминал 85.714

2.2 За повлекување готовина 1.763.878

- сопствени АТМ-и 1.660.170

- изнајмени АТМ-и 85.480

- преку други уреди 18.228

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 10.842.016.716,00

3.1 На продажни места 2.779.206.128,00

- на импринтери 40.476.795,00

- на ПОС терминали 2.669.680.593,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 69.048.740,00

3.2 За повлекување готовина 8.062.810.588,00

- сопствени АТМ-и 7.550.058.976,00

- изнајмени АТМ-и 360.569.300,00

- преку други уреди 152.182.312,00

3.3 За депонирање готовина 0.00

- сопствени АТМ-и 0.00

- изнајмени АТМ-и 0.00

- преку други уреди 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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