
 
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 Јули 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.551.399

     - со кеш функција 59.719

     - со дебитна функција 1.180.396

     - со кредитна функција 311.284

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.772

   

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 3.736.021 

     - со кеш функција 72.410 

     - со дебитна функција 3.010.412

     - со кредитна функција 653.199

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.584.943.795,00 

     - со кеш функција 337.414.777,00 

     - со дебитна функција 9.884.689.846,00

     - со кредитна функција 1.362.839.172,00

     - 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 36.257

1.1 На продажни места  35.356

   - на импринтери 5.535

   - на ПОС терминали 29.821

1.2 На АТМ-и 901

   - сопствени 802 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 4.023.802

2.1 На продажни места  2.162.227

   - на импринтери 13.885

   - на ПОС терминали 2.132.284

   - преку персонален компјутер или друг терминал 16.058

2.2 За повлекување готовина 1.861.575

   - сопствени АТМ-и 1.748.373

   - изнајмени АТМ-и 83.446

   - преку други уреди 29.756

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 12.510.912.549,00

3.1 На продажни места 2.832.880.611,00

   - на импринтери 53.690.434,00

   - на ПОС терминали 2.767.599.450,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.590.727,00

3.2 За повлекување готовина 9.678.031.938,00

   - сопствени АТМ-и 8.542.181.402,00

   - изнајмени АТМ-и 389.575.300,00

   - преку други уреди 746.275.236,00

3.3 За депонирање готовина 0.00

   - сопствени АТМ-и 0.00

   - изнајмени АТМ-и 0.00

   - преку други уреди 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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