
 
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 Март 2014 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.553.129

     - со кеш функција 54.850

     - со дебитна функција 1.181.466

     - со кредитна функција 316.813

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.598

   

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

American Express, CASYS, DINERS, 
EURO Standard, MasterCard, 
ProCredit, TTK Kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 4.070.155 

     - со кеш функција 59.326 

     - со дебитна функција 3.339.916

     - со кредитна функција 670.913

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.490.842.749,00 

     - со кеш функција 228.943.076,00 

     - со дебитна функција 9.974.482.437,00

     - со кредитна функција 1.287.417.236,00

     - 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 
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       Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 37.850

1.1 На продажни места  36.907

   - на импринтери 5.346

   - на ПОС терминали 31.561

1.2 На АТМ-и 943

   - сопствени 833 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 4.248.829

2.1 На продажни места  2.383.985

   - на импринтери 14.687

   - на ПОС терминали 2.323.044

   - преку персонален компјутер или друг терминал 46.254

2.2 За повлекување готовина 1.864.844

   - сопствени АТМ-и 1.734.690

   - изнајмени АТМ-и 86.623

   - преку други уреди 43.531

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.514.743.122,00

3.1 На продажни места 2.723.059.417,00

   - на импринтери 54.097.619,00

   - на ПОС терминали 2.614.924.350,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 54.037.448,00

3.2 За повлекување готовина 8.791.683.705,00

   - сопствени АТМ-и 7.738.329.795,00

   - изнајмени АТМ-и 346.192.600,00

   - преку други уреди 707.161.310,00

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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