
 
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 Април 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.564.334

     - со кеш функција 53.097

     - со дебитна функција 1.205.598

     - со кредитна функција 305.639

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.360

   

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 3.680.379 

     - со кеш функција 64.735 

     - со дебитна функција 2.997.166

     - со кредитна функција 618.478

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.180.320.476,00 

     - со кеш функција 267.417.729,00 

     - со дебитна функција 9.614.535.477,00

     - со кредитна функција 1.298.367.270,00

     - 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 35.373

1.1 На продажни места  34.489

   - на импринтери 5.518

   - на ПОС терминали 28.971

1.2 На АТМ-и 884

   - сопствени 785 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.799.562

2.1 На продажни места  1.917.851

   - на импринтери 12.371

   - на ПОС терминали 1.898.880

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.600

2.2 За подигање готовина 1.881.711

   - сопствени АТМ-и 1.766.266

   - изнајмени АТМ-и 83.183

   - преку други уреди 32.262

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.464.473.642,00

3.1 На продажни места 2.471.141.969,00

   - на импринтери 51.857.761,00

   - на ПОС терминали 2.413.830.906,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.453.302,00

3.2 За подигање готовина 8.993.331.673,00

   - сопствени АТМ-и 7.941.809.423,00

   - изнајмени АТМ-и 336.907.900,00

   - преку други уреди 714.614.350,00

  

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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