
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 Јули 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.583.245

- со кеш функција 53.258

- со дебитна функција 1.204.024

- со кредитна функција 325.963

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 24.878

3. Имиња на мрежи на картички во кои банките се 
вклучени

American Express, Casys, DINERS, 
Master, MasterCard, Postenska Card, 
ProCredit, TTK Kartica, VISA

4. Број на остварени трансакции 4.236.085 

- со кеш функција 57.887 

- со дебитна функција 3.424.891

- со кредитна функција 753.307

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 12.307.380.141,00 

- со кеш функција 254.620.742,00 

- со дебитна функција 10.543.451.965,00

- со кредитна функција 1.509.307.434,00

- 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 38.251

1.1 На продажни места 37.312

- на импринтери 5.345

- на ПОС терминали 31.967

1.2 На АТМ-и 939

- сопствени 829 

- изнајмени 110

2. Број на остварени трансакции 4.467.747

2.1 На продажни места 2.566.124

- на импринтери 14.385

- на ПОС терминали 2.507.071

- преку персонален компјутер или друг терминал 44.668

2.2 За повлекување готовина 1.901.623

- сопствени АТМ-и 1.766.533

- изнајмени АТМ-и 91.944

- преку други уреди 43.146

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 12.999.226.257,00

3.1 На продажни места 3.096.649.855,00

- на импринтери 54.981.253,00

- на ПОС терминали 3.000.608.998,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 41.059.604,00

3.2 За повлекување готовина 9.902.576.402,00

- сопствени АТМ-и 8.708.328.431,00

- изнајмени АТМ-и 438.195.200,00

- преку други уреди 756.052.771,00

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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