
 
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 Декември 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.507.142

     - со кеш функција 54.765

     - со дебитна функција 1.156.562

     - со кредитна функција 295.815

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.819

   

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 3.611.166 

     - со кеш функција 65.861 

     - со дебитна функција 2.861.605

     - со кредитна функција 683.700

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 11.216.841.587,50 

     - со кеш функција 284.153.763,00 

     - со дебитна функција 9.718.153.914,00

     - со кредитна функција 1.214.533.910,50

     - 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 34.119

1.1 На продажни места  33.267

   - на импринтери 5.471

   - на ПОС терминали 27.796

1.2 На АТМ-и 852

   - сопствени 753 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.903.115

2.1 На продажни места  2.042.251

   - на импринтери 14.480

   - на ПОС терминали 2.020.293

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.478

2.2 За подигање готовина 1.860.864

   - сопствени АТМ-и 1.747.913

   - изнајмени АТМ-и 79.859

   - преку други уреди 33.092

   

3. Вредност на остварени трансакции 12.222.573.788,50

3.1 На продажни места 2.784.272.967,50

   - на импринтери 53.531.621,00

   - на ПОС терминали 2.723.790.113,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.951.233,00

3.2 За подигање готовина 9.438.300.821,00

   - сопствени АТМ-и 8.385.610.772,00

   - изнајмени АТМ-и 335.556.000,00

   - преку други уреди 717.134.049,00

  

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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