
 
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 Јануари 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.453.202

     - со кеш функција 60.394

     - со дебитна функција 1.105.639

     - со кредитна функција 287.169

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.389

   

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 2.669.907 

     - со кеш функција 58.415 

     - со дебитна функција 2.183.102

     - со кредитна функција 428.390

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.475.260.960,50 

     - со кеш функција 232.530.820,00 

     - со дебитна функција 7.276.523.937,00

     - со кредитна функција 966.206.203,50

     - 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 34.166

1.1 На продажни места  33.291

   - на импринтери 7.008

   - на ПОС терминали 26.283

1.2 На АТМ-и 875

   - сопствени 776 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 2.933.901

2.1 На продажни места  1.421.133

   - на импринтери 11.438

   - на ПОС терминали 1.403.263

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.432

2.2 За подигање готовина 1.512.768

   - сопствени АТМ-и 1.420.311

   - изнајмени АТМ-и 64.324

   - преку други уреди 28.133

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.174.792.467,50

3.1 На продажни места 1.965.097.936,00

   - на импринтери 44.464.467,50

   - на ПОС терминали 1.915.203.425,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.430.043,00

3.2 За подигање готовина 7.209.694.531,50

   - сопствени АТМ-и 6.379.326.150,00

   - изнајмени АТМ-и 263.794.700,00

   - преку други уреди 566.573.681,50

  

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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