
 
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 Февруари 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.433.665

      - со кеш функција 69.552

      - со дебитна функција 1.062.020

      - со кредитна функција 302.093

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.677

   

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 2.574.710 

      - со кеш функција 77.376 

      - со дебитна функција 2.022.773

      - со кредитна функција 474.561

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.454.631.480,00 

      - со кеш функција 317.216.641,00 

      - со дебитна функција 7.224.606.556,00

      - со кредитна функција 912.808.283,00

      - 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 32.424

1.1 На продажни места   31.547

   - на импринтери 6.832

   - на ПОС терминали  24.715

1.2 На АТМ-и 877

   - сопствени 778 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.476.599

2.1 На продажни места   958.689

   - на импринтери 10.007

   - на ПОС терминали  942.037

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.645

2.2 За подигање готовина 1.517.910

    - сопствени АТМ-и 1.407.914

    - изнајмени АТМ-и 74.406

    - преку други уреди 35.590

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.596.415.605,50

3.1 На продажни места   1.433.647.815,50

   - на импринтери 39.992.490,50

    - на ПОС терминали  1.389.145.918,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.509.407,00

3.2 За подигање готовина 7.162.767.790,00

    - сопствени АТМ-и 6.191.287.500,00

    - изнајмени АТМ-и 294.912.900,00

    - преку други уреди 676.567.390,00

  

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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