
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 Октомври 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.627.227

- со кеш функција 52.371

- со дебитна функција 1.243.652

- со кредитна функција 331.204

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 25.112

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

American Expres, Casys, DINERS, 
Eurostandard Card, maestro, 
Mastercard, postbank ", Procredit, 
TTK Kartica, VISA

4. Број на остварени трансакции 4.320.511 

- со кеш функција 63.282 

- со дебитна функција 3.542.372

- со кредитна функција 714.857

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 11.569.230.301,00 

- со кеш функција 271.901.352,00 

- со дебитна функција 9.909.298.229,00

- со кредитна функција 1.388.030.720,00

- 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 38.669

1.1 На продажни места 37.718

- на импринтери 5.359

- на ПОС терминали 32.359

1.2 На АТМ-и 951

- сопствени 843 

- изнајмени 108

2. Број на остварени трансакции 4.371.383

2.1 На продажни места 2.531.097

- на импринтери 11.378

- на ПОС терминали 2.435.292

- преку персонален компјутер или друг терминал 84.427

2.2 За повлекување готовина 1.840.286

- сопствени АТМ-и 1.733.215

- изнајмени АТМ-и 87.624

- преку други уреди 19.447

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 11.407.686.844,00

3.1 На продажни места 2.897.315.993,00

- на импринтери 47.594.493,00

- на ПОС терминали 2.780.192.790,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 69.528.710,00

3.2 За повлекување готовина 8.510.370.851,00

- сопствени АТМ-и 7.976.491.562,00

- изнајмени АТМ-и 377.221.200,00

- преку други уреди 156.658.089,00

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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