
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 Август 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.592.572

- со кеш функција 53.144

- со дебитна функција 1.211.877

- со кредитна функција 327.551

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 24.961

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 3.936.079 

- со кеш функција 54.683 

- со дебитна функција 3.204.124

- со кредитна функција 677.272

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 11.074.591.927,00 

- со кеш функција 231.385.730,00 

- со дебитна функција 9.503.011.250,00

- со кредитна функција 1.340.194.947,00

- 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 38.278

1.1 На продажни места 37.337

- на импринтери 5.344

- на ПОС терминали 31.993

1.2 На АТМ-и 941

- сопствени 831 

- изнајмени 110

2. Број на остварени трансакции 4.343.308

2.1 На продажни места 2.490.890

- на импринтери 9.829

- на ПОС терминали 2.421.792

- преку персонален компјутер или друг терминал 59.269

2.2 За повлекување готовина 1.852.418

- сопствени АТМ-и 1.721.544

- изнајмени АТМ-и 94.815

- преку други уреди 36.059

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 12.433.046.013,00

3.1 На продажни места 2.893.056.236,00

- на импринтери 50.092.507,00

- на ПОС терминали 2.801.170.051,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 41.793.678,00

3.2 За повлекување готовина 9.539.989.777,00

- сопствени АТМ-и 8.595.112.905,00

- изнајмени АТМ-и 463.756.700,00

- преку други уреди 481.120.172,00

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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