
 
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 Мај 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.549.770

     - со кеш функција 61.293

     - со дебитна функција 1.180.785

     - со кредитна функција 307.692

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.491

   

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 3.487.019 

     - со кеш функција 62.767 

     - со дебитна функција 2.823.455

     - со кредитна функција 600.797

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.367.777.077,00 

     - со кеш функција 263.315.639,00 

     - со дебитна функција 8.863.695.074,00

     - со кредитна функција 1.240.766.364,00

     - 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 35.601

1.1 На продажни места  34.709

   - на импринтери 5.510

   - на ПОС терминали 29.199

1.2 На АТМ-и 892

   - сопствени 793 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.733.185

2.1 На продажни места  1.971.914

   - на импринтери 12.622

   - на ПОС терминали 1.952.768

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.524

2.2 За подигање готовина 1.761.271

   - сопствени АТМ-и 1.652.599

   - изнајмени АТМ-и 81.697

   - преку други уреди 26.975

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.779.646.570,00

3.1 На продажни места 2.490.098.321,00

   - на импринтери 49.553.483,00

   - на ПОС терминали 2.434.883.569,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.661.269,00

3.2 За подигање готовина 8.289.548.249,00

   - сопствени АТМ-и 7.350.906.394,00

   - изнајмени АТМ-и 336.614.200,00

   - преку други уреди 602.027.655,00

  

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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