
 
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 Октомври 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.564.239

     - со кеш функција 57.469

     - со дебитна функција 1.194.821

     - со кредитна функција 311.949

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.015

   

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 3.732.252 

     - со кеш функција 65.582 

     - со дебитна функција 3.027.561

     - со кредитна функција 639.109

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.143.766.257,00 

     - со кеш функција 272.228.859,00 

     - со дебитна функција 9.569.734.029,00

     - со кредитна функција 1.301.803.369,00

     - 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 37.057

1.1 На продажни места  36.141

   - на импринтери 5.530

   - на ПОС терминали 30.611

1.2 На АТМ-и 916

   - сопствени 806 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 3.896.403

2.1 На продажни места  2.083.158

   - на импринтери 13.642

   - на ПОС терминали 2.037.271

   - преку персонален компјутер или друг терминал 32.245

2.2 За повлекување готовина 1.813.245

   - сопствени АТМ-и 1.686.518

   - изнајмени АТМ-и 84.600

   - преку други уреди 42.127

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.416.309.867,00

3.1 На продажни места 2.616.516.043,00

   - на импринтери 57.426.463,00

   - на ПОС терминали 2.532.146.557,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 26.943.023,00

3.2 За повлекување готовина 8.799.793.824,00

   - сопствени АТМ-и 7.706.173.816,00

   - изнајмени АТМ-и 358.145.400,00

   - преку други уреди 735.474.608,00

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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