
 
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 Јануари 2014 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.535.176

     - со кеш функција 53.597

     - со дебитна функција 1.168.408

     - со кредитна функција 313.171

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.341

   

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 3.481.600 

     - со кеш функција 52.212 

     - со дебитна функција 2.850.289

     - со кредитна функција 579.099

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.770.649.625,00 

     - со кеш функција 202.854.209,00 

     - со дебитна функција 8.443.374.004,00

     - со кредитна функција 1.124.421.412,00

     - 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 37.434

1.1 На продажни места  36.499

   - на импринтери 5.389

   - на ПОС терминали 31.110

1.2 На АТМ-и 935

   - сопствени 825 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 3.647.907

2.1 На продажни места  2.062.927

   - на импринтери 12.449

   - на ПОС терминали 1.992.922

   - преку персонален компјутер или друг терминал 57.556

2.2 За повлекување готовина 1.584.980

   - сопствени АТМ-и 1.469.891

   - изнајмени АТМ-и 76.522

   - преку други уреди 38.567

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.007.295.354,00

3.1 На продажни места 2.354.999.238,00

   - на импринтери 48.837.873,00

   - на ПОС терминали 2.260.016.873,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 46.144.492,00

3.2 За повлекување готовина 7.652.296.116,00

   - сопствени АТМ-и 6.692.139.647,00

   - изнајмени АТМ-и 319.370.700,00

   - преку други уреди 640.785.769,00

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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