
 
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 Февруари 2014 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.538.696

     - со кеш функција 55.067

     - со дебитна функција 1.169.753

     - со кредитна функција 313.876

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.116

   

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 3.654.685 

     - со кеш функција 53.284 

     - со дебитна функција 3.010.914

     - со кредитна функција 590.487

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.751.807.643,00 

     - со кеш функција 209.712.050,00 

     - со дебитна функција 9.415.466.742,00

     - со кредитна функција 1.126.628.851,00

     - 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 37.635

1.1 На продажни места  36.692

   - на импринтери 5.349

   - на ПОС терминали 31.343

1.2 На АТМ-и 943

   - сопствени 833 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 3.796.124

2.1 На продажни места  2.103.359

   - на импринтери 12.011

   - на ПОС терминали 2.033.518

   - преку персонален компјутер или друг терминал 57.830

2.2 За повлекување готовина 1.692.765

   - сопствени АТМ-и 1.573.623

   - изнајмени АТМ-и 78.730

   - преку други уреди 40.412

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.760.115.124,00

3.1 На продажни места 2.381.664.624,00

   - на импринтери 46.296.787,00

   - на ПОС терминали 2.255.137.629,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 80.230.208,00

3.2 За повлекување готовина 8.378.450.500,00

   - сопствени АТМ-и 7.388.641.071,00

   - изнајмени АТМ-и 324.704.800,00

   - преку други уреди 665.104.629,00

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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