
 
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 Август 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.554.746

     - со кеш функција 59.163

     - со дебитна функција 1.183.281

     - со кредитна функција 312.302

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.850

   

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 3.404.008 

     - со кеш функција 66.172 

     - со дебитна функција 2.756.734

     - со кредитна функција 581.102

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.377.880.187,00 

     - со кеш функција 288.462.744,00 

     - со дебитна функција 8.877.063.740,00

     - со кредитна функција 1.212.353.703,00

     - 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 36.487

1.1 На продажни места  35.576

   - на импринтери 5.545

   - на ПОС терминали 30.031

1.2 На АТМ-и 911

   - сопствени 812 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.809.839

2.1 На продажни места  2.038.505

   - на импринтери 11.443

   - на ПОС терминали 2.012.505

   - преку персонален компјутер или друг терминал 14.557

2.2 За повлекување готовина 1.771.334

   - сопствени АТМ-и 1.660.550

   - изнајмени АТМ-и 85.006

   - преку други уреди 25.778

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.761.532.153,00

3.1 На продажни места 2.600.455.379,00

   - на импринтери 45.192.303,00

   - на ПОС терминали 2.545.078.672,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.184.404,00

3.2 За повлекување готовина 9.161.076.774,00

   - сопствени АТМ-и 8.184.381.096,00

   - изнајмени АТМ-и 408.445.500,00

   - преку други уреди 568.250.178,00

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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