
 
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 Декември 2013 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.557.082

     - со кеш функција 54.770

     - со дебитна функција 1.188.947

     - со кредитна функција 313.365

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.648

   

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 4.083.351 

     - со кеш функција 61.093 

     - со дебитна функција 3.327.923

     - со кредитна функција 694.335

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 12.116.042.997,00 

     - со кеш функција 257.243.569,00 

     - со дебитна функција 10.447.964.521,00

     - со кредитна функција 1.410.834.907,00

     - 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 38.097

1.1 На продажни места  37.167

   - на импринтери 5.513

   - на ПОС терминали 31.654

1.2 На АТМ-и 930

   - сопствени 820 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 4.274.092

2.1 На продажни места  2.394.622

   - на импринтери 16.138

   - на ПОС терминали 2.346.525

   - преку персонален компјутер или друг терминал 31.959

2.2 За повлекување готовина 1.879.470

   - сопствени АТМ-и 1.744.127

   - изнајмени АТМ-и 89.146

   - преку други уреди 46.197

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 12.441.865.269,00

3.1 На продажни места 3.004.042.632,00

   - на импринтери 62.319.112,00

   - на ПОС терминали 2.914.333.062,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 27.390.458,00

3.2 За повлекување готовина 9.437.822.637,00

   - сопствени АТМ-и 8.236.246.379,00

   - изнајмени АТМ-и 382.034.400,00

   - преку други уреди 819.541.858,00

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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