
 
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 Јуни 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.463.253

      - со кеш функција 66.636

      - со дебитна функција 1.098.890

      - со кредитна функција 297.727

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

23.009

   

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 2.912.021 

      - со кеш функција 80.012 

      - со дебитна функција 2.288.031

      - со кредитна функција 543.978

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.477.787.721,50 

      - со кеш функција 342.201.581,00 

      - со дебитна функција 8.061.305.038,50

      - со кредитна функција 1.074.281.102,00

      - 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 33.037

1.1 На продажни места   32.162

   - на импринтери 6.893

   - на ПОС терминали  25.269

1.2 На АТМ-и 875

   - сопствени 776 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.075.122

2.1 На продажни места   1.358.497

   - на импринтери 10.826

   - на ПОС терминали  1.340.294

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.377

2.2 За подигање готовина 1.716.625

    - сопствени АТМ-и 1.602.854

    - изнајмени АТМ-и 80.082

    - преку други уреди 33.689

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.174.161.109,00

3.1 На продажни места   2.040.212.111,00

   - на импринтери 47.637.799,00

    - на ПОС терминали  1.987.736.792,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.837.520,00

3.2 За подигање готовина 8.133.948.998,00

    - сопствени АТМ-и 7.071.626.300,00

    - изнајмени АТМ-и 315.697.500,00

    - преку други уреди 746.625.198,00

  

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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