
 
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 Февруари 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.519.490

     - со кеш функција 53.972

     - со дебитна функција 1.165.401

     - со кредитна функција 300.117

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.167

   

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 3.114.855 

     - со кеш функција 59.116 

     - со дебитна функција 2.527.624

     - со кредитна функција 528.115

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.405.829.322,00 

     - со кеш функција 242.164.001,00 

     - со дебитна функција 8.100.358.282,00

     - со кредитна функција 1.063.307.039,00

     - 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 34.795

1.1 На продажни места  33.923

   - на импринтери 5.513

   - на ПОС терминали 28.410

1.2 На АТМ-и 872

   - сопствени 773 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.353.956

2.1 На продажни места  1.734.191

   - на импринтери 10.822

   - на ПОС терминали 1.716.876

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.493

2.2 За подигање готовина 1.619.765

   - сопствени АТМ-и 1.520.895

   - изнајмени АТМ-и 69.405

   - преку други уреди 29.465

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.833.234.657,00

3.1 На продажни места 2.123.796.716,00

   - на импринтери 40.684.007,00

   - на ПОС терминали 2.078.338.815,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.773.894,00

3.2 За подигање готовина 7.709.437.941,00

   - сопствени АТМ-и 6.874.755.135,00

   - изнајмени АТМ-и 278.761.000,00

   - преку други уреди 555.921.806,00

  

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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