
 
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 Мај 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.459.491

     - со кеш функција 57.787

     - со дебитна функција 1.113.401

     - со кредитна функција 288.303

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.476

   

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 3.197.820 

     - со кеш функција 70.445 

     - со дебитна функција 2.592.850

     - со кредитна функција 534.525

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 10.167.469.404,00 

     - со кеш функција 295.945.379,00 

     - со дебитна функција 8.717.607.648,50

     - со кредитна функција 1.153.916.376,50

     - 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 34.100

1.1 На продажни места  33.226

   - на импринтери 6.902

   - на ПОС терминали 26.324

1.2 На АТМ-и 874

   - сопствени 775 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.437.873

2.1 На продажни места  1.631.299

   - на импринтери 12.514

   - на ПОС терминали 1.611.205

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.580

2.2 За подигање готовина 1.806.574

   - сопствени АТМ-и 1.698.374

   - изнајмени АТМ-и 78.675

   - преку други уреди 29.525

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.833.238.248,00

3.1 На продажни места 2.266.024.305,00

   - на импринтери 50.670.188,50

   - на ПОС терминали 2.208.085.351,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.268.765,00

3.2 За подигање готовина 8.567.213.943,00

   - сопствени АТМ-и 7.583.335.200,00

   - изнајмени АТМ-и 312.950.900,00

   - преку други уреди 670.927.843,00

  

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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