
 
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 Ноември 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.560.202

     - со кеш функција 56.535

     - со дебитна функција 1.192.460

     - со кредитна функција 311.207

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.366

   

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 3.610.523 

     - со кеш функција 60.205 

     - со дебитна функција 2.938.451

     - со кредитна функција 611.867

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.669.860.814,00 

     - со кеш функција 243.015.203,00 

     - со дебитна функција 9.202.059.869,00

     - со кредитна функција 1.224.785.742,00

     - 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 37.059

1.1 На продажни места  36.141

   - на импринтери 5.419

   - на ПОС терминали 30.722

1.2 На АТМ-и 918

   - сопствени 808 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 3.784.510

2.1 На продажни места  2.050.909

   - на импринтери 12.612

   - на ПОС терминали 2.011.784

   - преку персонален компјутер или друг терминал 26.513

2.2 За повлекување готовина 1.733.601

   - сопствени АТМ-и 1.610.980

   - изнајмени АТМ-и 82.307

   - преку други уреди 40.314

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.841.385.073,00

3.1 На продажни места 2.513.803.303,00

   - на импринтери 50.748.242,00

   - на ПОС терминали 2.443.023.199,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 20.031.862,00

3.2 За повлекување готовина 8.327.581.770,00

   - сопствени АТМ-и 7.264.894.311,00

   - изнајмени АТМ-и 339.793.300,00

   - преку други уреди 722.894.159,00

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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