
 
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 Февруари 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.448.817

     - со кеш функција 59.837

     - со дебитна функција 1.102.743

     - со кредитна функција 286.237

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.412

   

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 2.719.767 

     - со кеш функција 63.054 

     - со дебитна функција 2.191.751

     - со кредитна функција 464.962

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.736.052.663,50 

     - со кеш функција 256.875.100,00 

     - со дебитна функција 7.533.803.117,50

     - со кредитна функција 945.374.446,00

     - 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 34.170

1.1 На продажни места  33.292

   - на импринтери 6.984

   - на ПОС терминали 26.308

1.2 На АТМ-и 878

   - сопствени 779 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 2.888.426

2.1 На продажни места  1.355.480

   - на импринтери 11.195

   - на ПОС терминали 1.338.120

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.165

2.2 За подигање готовина 1.532.946

   - сопствени АТМ-и 1.430.539

   - изнајмени АТМ-и 68.394

   - преку други уреди 34.013

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.181.774.887,50

3.1 На продажни места 1.818.397.906,00

   - на импринтери 44.456.529,50

   - на ПОС терминали 1.769.764.748,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.176.628,00

3.2 За подигање готовина 7.363.376.981,50

   - сопствени АТМ-и 6.452.953.070,00

   - изнајмени АТМ-и 275.095.300,00

   - преку други уреди 635.328.611,50

  

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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