
 
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 Септември 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.561.160

     - со кеш функција 58.637

     - со дебитна функција 1.188.908

     - со кредитна функција 313.615

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.886

   

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 3.543.655 

     - со кеш функција 64.491 

     - со дебитна функција 2.873.698

     - со кредитна функција 605.466

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.637.010.735,00 

     - со кеш функција 283.303.352,00 

     - со дебитна функција 9.114.696.993,00

     - со кредитна функција 1.239.010.390,00

     - 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 36.677

1.1 На продажни места  35.764

   - на импринтери 5.535

   - на ПОС терминали 30.229

1.2 На АТМ-и 913

   - сопствени 814 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.801.662

2.1 На продажни места  2.046.952

   - на импринтери 13.611

   - на ПОС терминали 2.003.861

   - преку персонален компјутер или друг терминал 29.480

2.2 За повлекување готовина 1.754.710

   - сопствени АТМ-и 1.630.449

   - изнајмени АТМ-и 83.983

   - преку други уреди 40.278

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.156.909.158,00

3.1 На продажни места 2.533.928.646,00

   - на импринтери 54.770.453,00

   - на ПОС терминали 2.451.431.524,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 27.726.669,00

3.2 За повлекување готовина 8.622.980.512,00

   - сопствени АТМ-и 7.566.631.343,00

   - изнајмени АТМ-и 365.017.400,00

   - преку други уреди 691.331.769,00

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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