
 
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 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.450.345

      - со кеш функција 60.907

      - со дебитна функција 1.098.800

      - со кредитна функција 290.638

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

23.392

   

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 3.182.625 

      - со кеш функција 72.025 

      - со дебитна функција 2.516.428

      - со кредитна функција 594.172

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.315.334.336,50 

      - со кеш функција 311.076.046,00 

      - со дебитна функција 8.848.431.843,50

      - со кредитна функција 1.155.826.447,00

      - 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 

1 



  

  Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 34.311

1.1 На продажни места   33.435

   - на импринтери 7.169

   - на ПОС терминали  26.266

1.2 На АТМ-и 876

   - сопствени 777 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.408.511

2.1 На продажни места   1.616.747

   - на импринтери 12.710

   - на ПОС терминали  1.596.893

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.144

2.2 За подигање готовина 1.791.764

    - сопствени АТМ-и 1.678.757

    - изнајмени АТМ-и 79.701

    - преку други уреди 33.306

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.121.241.029,00

3.1 На продажни места   2.362.415.973,50

   - на импринтери 49.195.848,50

    - на ПОС терминали  2.307.341.215,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 5.878.910,00

3.2 За подигање готовина 8.758.825.055,50

    - сопствени АТМ-и 7.721.754.900,00

    - изнајмени АТМ-и 326.799.300,00

    - преку други уреди 710.270.855,50

  

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 
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