
 
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 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.480.292

     - со кеш функција 55.746

     - со дебитна функција 1.134.237

     - со кредитна функција 290.309

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.555

   

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

American Express, Casys, Diners, 
EURO Standard, Mastercard, 
ProCredit, STBB kartica, TTK kartica, 
VISA

   

4. Број на остварени трансакции 3.066.512 

     - со кеш функција 75.043 

     - со дебитна функција 2.468.319

     - со кредитна функција 523.150

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.816.943.063,00 

     - со кеш функција 337.796.733,00 

     - со дебитна функција 8.362.802.446,50

     - со кредитна функција 1.116.343.883,50

     - 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 33.333

1.1 На продажни места  32.451

   - на импринтери 5.662

   - на ПОС терминали 26.789

1.2 На АТМ-и 882

   - сопствени 783 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.446.931

2.1 На продажни места  1.702.576

   - на импринтери 10.750

   - на ПОС терминали 1.684.686

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.140

2.2 За подигање готовина 1.744.355

   - сопствени АТМ-и 1.637.641

   - изнајмени АТМ-и 77.295

   - преку други уреди 29.419

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.796.387.487,50

3.1 На продажни места 2.281.863.829,50

   - на импринтери 45.461.351,50

   - на ПОС терминали 2.230.702.413,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.700.065,00

3.2 За подигање готовина 8.514.523.658,00

   - сопствени АТМ-и 7.569.204.341,00

   - изнајмени АТМ-и 323.944.500,00

   - преку други уреди 621.374.817,00

  

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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