
 
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 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.488.434

     - со кеш функција 55.432

     - со дебитна функција 1.140.684

     - со кредитна функција 292.318

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.744

   

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 3.353.684 

     - со кеш функција 73.291 

     - со дебитна функција 2.700.032

     - со кредитна функција 580.361

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.384.664.565,00 

     - со кеш функција 316.309.759,00 

     - со дебитна функција 8.847.716.219,00

     - со кредитна функција 1.220.638.587,00

     - 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 33.741

1.1 На продажни места  32.871

   - на импринтери 5.637

   - на ПОС терминали 27.234

1.2 На АТМ-и 870

   - сопствени 771 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.661.753

2.1 На продажни места  1.831.309

   - на импринтери 13.080

   - на ПОС терминали 1.811.109

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.120

2.2 За подигање готовина 1.830.444

   - сопствени АТМ-и 1.722.443

   - изнајмени АТМ-и 77.746

   - преку други уреди 30.255

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.172.025.189,50

3.1 На продажни места 2.464.603.893,50

   - на импринтери 45.779.818,00

   - на ПОС терминали 2.411.810.241,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.013.834,50

3.2 За подигање готовина 8.707.421.296,00

   - сопствени АТМ-и 7.733.077.597,00

   - изнајмени АТМ-и 320.735.900,00

   - преку други уреди 653.607.799,00

  

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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