
 
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 Април 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.451.139

      - со кеш функција 68.124

      - со дебитна функција 1.081.410

      - со кредитна функција 301.605

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.917

   

3. Имиња на мрежи на картички во кои 
банките се вклучени 

American Expres, Casys, DINERS, EURO Standard, 
MasterCard, ProCredit, STBB kartica, TTK kartica, 
VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.861.457 

      - со кеш функција 82.691 

      - со дебитна функција 2.255.982

      - со кредитна функција 522.784

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.427.638.364,00 

      - со кеш функција 340.714.922,00 

      - со дебитна функција 8.050.173.108,00

      - со кредитна функција 1.036.750.334,00

      - 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 32.844

1.1 На продажни места   31.972

   - на импринтери 6.881

   - на ПОС терминали  25.091

1.2 На АТМ-и 872

   - сопствени 773 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.010.595

2.1 На продажни места   1.299.686

   - на импринтери 10.193

   - на ПОС терминали  1.282.289

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.204

2.2 За подигање готовина 1.710.909

    - сопствени АТМ-и 1.595.304

    - изнајмени АТМ-и 79.873

    - преку други уреди 35.732

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.959.606.248,00

3.1 На продажни места   1.902.229.023,00

   - на импринтери 41.309.987,00

    - на ПОС терминали  1.856.241.442,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 4.677.594,00

3.2 За подигање готовина 8.057.377.225,00

    - сопствени АТМ-и 6.992.752.600,00

    - изнајмени АТМ-и 313.131.100,00

    - преку други уреди 751.493.525,00

  

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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