
 
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 Мај 2011 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.449.188

      - со кеш функција 67.457

      - со дебитна функција 1.084.580

      - со кредитна функција 297.151

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.970

   

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 2.974.033 

      - со кеш функција 82.423 

      - со дебитна функција 2.321.436

      - со кредитна функција 570.174

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.584.589.785,50 

      - со кеш функција 344.282.521,00 

      - со дебитна функција 8.135.802.560,50

      - со кредитна функција 1.104.504.704,00

      - 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 32.929

1.1 На продажни места   32.055

   - на импринтери 6.871

   - на ПОС терминали  25.184

1.2 На АТМ-и 874

   - сопствени 775 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 3.104.972

2.1 На продажни места   1.361.008

   - на импринтери 10.908

   - на ПОС терминали  1.342.473

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.627

2.2 За подигање готовина 1.743.964

    - сопствени АТМ-и 1.631.113

    - изнајмени АТМ-и 80.385

    - преку други уреди 32.466

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.147.644.799,00

3.1 На продажни места   1.984.469.620,00

   - на импринтери 47.267.669,50

    - на ПОС терминали  1.931.996.606,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 5.205.344,00

3.2 За подигање готовина 8.163.175.179,00

    - сопствени АТМ-и 7.165.515.950,00

    - изнајмени АТМ-и 308.076.700,00

    - преку други уреди 689.582.529,00

  

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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