
 
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 Август 2012 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.470.311

     - со кеш функција 56.152

     - со дебитна функција 1.126.531

     - со кредитна функција 287.628

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

23.646

   

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 3.065.657 

     - со кеш функција 79.468 

     - со дебитна функција 2.451.740

     - со кредитна функција 534.449

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.911.040.546,00 

     - со кеш функција 364.382.448,00 

     - со дебитна функција 8.298.639.620,00

     - со кредитна функција 1.248.018.478,00

     - 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 34.225

1.1 На продажни места  33.349

   - на импринтери 6.851

   - на ПОС терминали 26.498

1.2 На АТМ-и 876

   - сопствени 777 

   - изнајмени 99

   

2. Број на остварени трансакции 3.511.053

2.1 На продажни места  1.725.019

   - на импринтери 11.559

   - на ПОС терминали 1.706.666

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.794

2.2 За подигање готовина 1.786.034

   - сопствени АТМ-и 1.673.073

   - изнајмени АТМ-и 84.206

   - преку други уреди 28.755

   

3. Вредност на остварени трансакции 11.436.021.880,50

3.1 На продажни места 2.374.237.761,50

   - на импринтери 44.536.119,00

   - на ПОС терминали 2.323.614.263,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.087.379,00

3.2 За подигање готовина 9.061.784.119,00

   - сопствени АТМ-и 8.029.579.867,50

   - изнајмени АТМ-и 392.676.900,00

   - преку други уреди 639.527.351,50

  

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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