
 
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 Март 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.444.812

     - со кеш функција 59.160

     - со дебитна функција 1.099.578

     - со кредитна функција 286.074

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.430

   

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 3.127.183 

     - со кеш функција 74.899 

     - со дебитна функција 2.533.527

     - со кредитна функција 518.757

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.794.001.025,00 

     - со кеш функција 299.945.190,00 

     - со дебитна функција 8.388.180.043,50

     - со кредитна функција 1.105.875.791,50

     - 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 34.074

1.1 На продажни места  33.195

   - на импринтери 7.006

   - на ПОС терминали 26.189

1.2 На АТМ-и 879

   - сопствени 780 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.380.244

2.1 На продажни места  1.599.587

   - на импринтери 11.882

   - на ПОС терминали 1.580.825

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.880

2.2 За подигање готовина 1.780.657

   - сопствени АТМ-и 1.671.658

   - изнајмени АТМ-и 77.447

   - преку други уреди 31.552

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.370.603.071,00

3.1 На продажни места 2.181.662.132,50

   - на импринтери 47.553.100,00

   - на ПОС терминали 2.127.158.118,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.950.914,00

3.2 За подигање готовина 8.188.940.938,50

   - сопствени АТМ-и 7.205.561.750,00

   - изнајмени АТМ-и 294.862.100,00

   - преку други уреди 688.517.088,50

  

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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