
 
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 Јуни 2014 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.571.612

     - со кеш функција 53.366

     - со дебитна функција 1.194.759

     - со кредитна функција 323.487

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

24.759

   

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 4.135.667 

     - со кеш функција 58.256 

     - со дебитна функција 3.385.844

     - со кредитна функција 691.567

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.665.120.782,00 

     - со кеш функција 240.574.477,00 

     - со дебитна функција 10.090.392.892,00

     - со кредитна функција 1.334.153.413,00

     - 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 38.033

1.1 На продажни места  37.077

   - на импринтери 5.364

   - на ПОС терминали 31.713

1.2 На АТМ-и 956

   - сопствени 846 

   - изнајмени 110

   

2. Број на остварени трансакции 4.325.182

2.1 На продажни места  2.486.005

   - на импринтери 15.055

   - на ПОС терминали 2.407.844

   - преку персонален компјутер или друг терминал 63.106

2.2 За повлекување готовина 1.839.177

   - сопствени АТМ-и 1.711.311

   - изнајмени АТМ-и 86.737

   - преку други уреди 41.129

2.3 За депонирање готовина 0

   - сопствени АТМ-и 0

   - изнајмени АТМ-и 0

   - преку други уреди 0

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.822.255.319,00

3.1 На продажни места 2.864.082.874,00

   - на импринтери 55.799.539,00

   - на ПОС терминали 2.765.060.006,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 43.223.329,00

3.2 За повлекување готовина 8.958.172.445,00

   - сопствени АТМ-и 7.868.491.354,00

   - изнајмени АТМ-и 364.532.900,00

   - преку други уреди 725.148.191,00

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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