
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 Септември 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.608.456

- со кеш функција 51.903

- со дебитна функција 1.228.400

- со кредитна функција 328.153

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 25.052

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

American Express, CASYS, DINERS, 
Eurostandard Card, maestro, 
Mastercard, postbank, ProCredit, 
TTK Kartica, VISA

4. Број на остварени трансакции 4.287.692 

- со кеш функција 64.363 

- со дебитна функција 3.502.645

- со кредитна функција 720.684

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 11.532.222.361,00 

- со кеш функција 289.103.533,00 

- со дебитна функција 9.856.314.968,00

- со кредитна функција 1.386.803.860,00

- 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 38.429

1.1 На продажни места 37.480

- на импринтери 5.323

- на ПОС терминали 32.157

1.2 На АТМ-и 949

- сопствени 839 

- изнајмени 110

2. Број на остварени трансакции 4.380.661

2.1 На продажни места 2.552.916

- на импринтери 12.105

- на ПОС терминали 2.431.051

- преку персонален компјутер или друг терминал 109.760

2.2 За повлекување готовина 1.827.745

- сопствени АТМ-и 1.719.399

- изнајмени АТМ-и 87.865

- преку други уреди 20.481

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 11.587.563.948,00

3.1 На продажни места 2.942.899.140,00

- на импринтери 56.575.619,00

- на ПОС терминали 2.774.098.415,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 112.225.106,00

3.2 За повлекување готовина 8.644.664.808,00

- сопствени АТМ-и 8.081.689.862,00

- изнајмени АТМ-и 392.309.100,00

- преку други уреди 170.665.846,00

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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