
 
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 Јануари 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.508.333

     - со кеш функција 54.356

     - со дебитна функција 1.157.152

     - со кредитна функција 296.825

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.942

   

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 3.051.618 

     - со кеш функција 59.018 

     - со дебитна функција 2.465.161

     - со кредитна функција 527.439

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.131.061.067,00 

     - со кеш функција 242.787.390,00 

     - со дебитна функција 7.813.545.800,00

     - со кредитна функција 1.074.727.877,00

     - 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 34.263

1.1 На продажни места  33.394

   - на импринтери 5.498

   - на ПОС терминали 27.896

1.2 На АТМ-и 869

   - сопствени 770 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.286.339

2.1 На продажни места  1.703.392

   - на импринтери 11.577

   - на ПОС терминали 1.685.209

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.606

2.2 За подигање готовина 1.582.947

   - сопствени АТМ-и 1.486.960

   - изнајмени АТМ-и 67.818

   - преку други уреди 28.169

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.737.293.465,00

3.1 На продажни места 2.151.136.065,00

   - на импринтери 46.421.477,00

   - на ПОС терминали 2.099.412.001,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.302.587,00

3.2 За подигање готовина 7.586.157.400,00

   - сопствени АТМ-и 6.728.997.530,00

   - изнајмени АТМ-и 280.082.900,00

   - преку други уреди 577.076.970,00

  

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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