
 
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 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.527.536

     - со кеш функција 53.641

     - со дебитна функција 1.170.547

     - со кредитна функција 303.348

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.264

   

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 3.442.913 

     - со кеш функција 64.034 

     - со дебитна функција 2.801.674

     - со кредитна функција 577.205

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.594.472.948,00 

     - со кеш функција 255.407.854,00 

     - со дебитна функција 9.174.632.584,00

     - со кредитна функција 1.164.432.510,00

     - 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 35.246

1.1 На продажни места  34.367

   - на импринтери 5.519

   - на ПОС терминали 28.848

1.2 На АТМ-и 879

   - сопствени 780 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.754.421

2.1 На продажни места  1.965.871

   - на импринтери 11.652

   - на ПОС терминали 1.947.309

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.910

2.2 За подигање готовина 1.788.550

   - сопствени АТМ-и 1.678.647

   - изнајмени АТМ-и 77.888

   - преку други уреди 32.015

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.078.532.531,00

3.1 На продажни места 2.401.038.519,00

   - на импринтери 44.448.160,00

   - на ПОС терминали 2.351.128.382,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.461.977,00

3.2 За подигање готовина 8.677.494.012,00

   - сопствени АТМ-и 7.681.297.976,00

   - изнајмени АТМ-и 309.206.400,00

   - преку други уреди 686.989.636,00

  

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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