
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 Мај 2014 година

А.Платежни картички
1. Вкупен број на картички во циркулација 1.564.222

- со кеш функција 53.772

- со дебитна функција 1.190.151

- со кредитна функција 320.299

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 24.569

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 4.171.175 

- со кеш функција 62.837 

- со дебитна функција 3.419.793

- со кредитна функција 688.545

- со функција на електронски пари 0

- со комбинирана функција 0

5. Вредност на остварени трансакции 11.653.995.469,00 

- со кеш функција 250.052.437,00 

- со дебитна функција 10.082.652.106,00

- со кредитна функција 1.321.290.926,00

- 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 37.794

1.1 На продажни места 36.848

- на импринтери 5.333

- на ПОС терминали 31.515

1.2 На АТМ-и 946

- сопствени 836 

- изнајмени 110

2. Број на остварени трансакции 4.370.559

2.1 На продажни места 2.481.742

- на импринтери 14.290

- на ПОС терминали 2.406.082

- преку персонален компјутер или друг терминал 61.370

2.2 За повлекување готовина 1.888.817

- сопствени АТМ-и 1.753.431

- изнајмени АТМ-и 91.333

- преку други уреди 44.053

2.3 За депонирање готовина 0

- сопствени АТМ-и 0

- изнајмени АТМ-и 0

- преку други уреди 0

3. Вредност на остварени трансакции 11.763.177.193,00

3.1 На продажни места 2.860.575.176,00

- на импринтери 54.459.338,00

- на ПОС терминали 2.761.365.931,00

- преку персонален компјутер или друг терминал 44.749.907,00

3.2 За повлекување готовина 8.902.602.017,00

- сопствени АТМ-и 7.838.962.413,00

- изнајмени АТМ-и 369.866.100,00

- преку други уреди 693.773.504,00

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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