
 
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 Јуни 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.550.799

     - со кеш функција 60.500

     - со дебитна функција 1.180.574

     - со кредитна функција 309.725

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.590

   

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 3.431.257 

     - со кеш функција 72.961 

     - со дебитна функција 2.762.799

     - со кредитна функција 595.497

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.578.863.177,00 

     - со кеш функција 334.175.809,00 

     - со дебитна функција 9.002.910.018,00

     - со кредитна функција 1.241.777.350,00

     - 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 35.821

1.1 На продажни места  34.925

   - на импринтери 5.530

   - на ПОС терминали 29.395

1.2 На АТМ-и 896

   - сопствени 797 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.742.858

2.1 На продажни места  1.997.395

   - на импринтери 11.377

   - на ПОС терминали 1.979.489

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.529

2.2 За подигање готовина 1.745.463

   - сопствени АТМ-и 1.641.442

   - изнајмени АТМ-и 76.126

   - преку други уреди 27.895

3. Вредност на остварени трансакции 11.175.452.221,00

3.1 На продажни места 2.572.869.767,00

   - на импринтери 46.057.699,00

   - на ПОС терминали 2.522.096.513,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.715.555,00

3.2 За подигање готовина 8.602.582.454,00

   - сопствени АТМ-и 7.607.538.931,00

   - изнајмени АТМ-и 320.269.900,00

   - преку други уреди 674.773.623,00

  

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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