
 
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 Ноември 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.439.322

      - со кеш функција 61.672

      - со дебитна функција 1.086.420

      - со кредитна функција 291.230

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

23.339

   

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 2.946.171 

      - со кеш функција 68.227 

      - со дебитна функција 2.312.729

      - со кредитна функција 565.215

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.192.548.017,00 

      - со кеш функција 280.330.494,00 

      - со дебитна функција 7.840.526.599,00

      - со кредитна функција 1.071.690.924,00

      - 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 34.146

1.1 На продажни места   33.273

   - на импринтери 7.117

   - на ПОС терминали  26.156

1.2 На АТМ-и 873

   - сопствени 774 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.077.778

2.1 На продажни места   1.432.313

   - на импринтери 11.853

   - на ПОС терминали  1.413.845

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.615

2.2 За подигање готовина 1.645.465

    - сопствени АТМ-и 1.538.704

    - изнајмени АТМ-и 72.729

    - преку други уреди 34.032

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.741.638.913,00

3.1 На продажни места   2.032.859.178,00

   - на импринтери 46.439.499,50

    - на ПОС терминали  1.982.079.493,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.340.185,00

3.2 За подигање готовина 7.708.779.735,00

    - сопствени АТМ-и 6.744.888.250,00

    - изнајмени АТМ-и 291.190.500,00

    - преку други уреди 672.700.985,00

  

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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