
 
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 Ноември 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.494.639

     - со кеш функција 55.123

     - со дебитна функција 1.145.786

     - со кредитна функција 293.730

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.964

   

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 3.203.156 

     - со кеш функција 67.291 

     - со дебитна функција 2.590.878

     - со кредитна функција 544.987

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.988.248.198,50 

     - со кеш функција 281.834.220,00 

     - со дебитна функција 8.546.228.718,00

     - со кредитна функција 1.160.185.260,50

     - 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 33.855

1.1 На продажни места  32.986

   - на импринтери 5.513

   - на ПОС терминали 27.473

1.2 На АТМ-и 869

   - сопствени 770 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.509.459

2.1 На продажни места  1.760.726

   - на импринтери 12.845

   - на ПОС терминали 1.740.556

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.325

2.2 За подигање готовина 1.748.733

   - сопствени АТМ-и 1.641.737

   - изнајмени АТМ-и 75.842

   - преку други уреди 31.154

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.678.050.443,50

3.1 На продажни места 2.339.553.996,50

   - на импринтери 50.392.687,00

   - на ПОС терминали 2.282.080.886,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.080.423,00

3.2 За подигање готовина 8.338.496.447,00

   - сопствени АТМ-и 7.368.272.332,50

   - изнајмени АТМ-и 305.358.900,00

   - преку други уреди 664.865.214,50

  

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 

2 


