
 
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 Април 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.449.593

     - со кеш функција 58.568

     - со дебитна функција 1.103.636

     - со кредитна функција 287.389

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.350

   

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 3.040.902 

     - со кеш функција 67.700 

     - со дебитна функција 2.482.312

     - со кредитна функција 490.890

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.736.638.389,50 

     - со кеш функција 278.122.866,00 

     - со дебитна функција 8.381.344.152,00

     - со кредитна функција 1.077.171.371,50

     - 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 33.939

1.1 На продажни места  33.063

   - на импринтери 6.905

   - на ПОС терминали 26.158

1.2 На АТМ-и 876

   - сопствени 777 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.313.038

2.1 На продажни места  1.567.478

   - на импринтери 12.093

   - на ПОС терминали 1.548.544

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.841

2.2 За подигање готовина 1.745.560

   - сопствени АТМ-и 1.643.435

   - изнајмени АТМ-и 73.094

   - преку други уреди 29.031

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.416.368.785,00

3.1 На продажни места 2.178.427.127,50

   - на импринтери 49.299.291,00

   - на ПОС терминали 2.122.746.498,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.381.338,00

3.2 За подигање готовина 8.237.941.657,50

   - сопствени АТМ-и 7.333.335.650,00

   - изнајмени АТМ-и 294.523.500,00

   - преку други уреди 610.082.507,50

  

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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