
 
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 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.466.902

      - со кеш функција 64.449

      - со дебитна функција 1.102.880

      - со кредитна функција 299.573

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

23.122

   

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 2.866.616 

      - со кеш функција 73.688 

      - со дебитна функција 2.243.762

      - со кредитна функција 549.166

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.184.843.606,00 

      - со кеш функција 315.284.239,00 

      - со дебитна функција 7.792.009.920,00

      - со кредитна функција 1.077.549.447,00

      - 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 33.643

1.1 На продажни места   32.768

   - на импринтери 6.946

   - на ПОС терминали  25.822

1.2 На АТМ-и 875

   - сопствени 776 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.112.410

2.1 На продажни места   1.396.573

   - на импринтери 11.597

   - на ПОС терминали  1.378.066

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.910

2.2 За подигање готовина 1.715.837

    - сопствени АТМ-и 1.600.502

    - изнајмени АТМ-и 83.592

    - преку други уреди 31.743

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.502.686.744,00

3.1 На продажни места   2.069.780.305,50

   - на импринтери 48.048.893,50

    - на ПОС терминали  2.017.714.483,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.016.929,00

3.2 За подигање готовина 8.432.906.438,50

    - сопствени АТМ-и 7.379.546.660,00

    - изнајмени АТМ-и 376.535.100,00

    - преку други уреди 676.824.678,50

  

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 

2 


