
 
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 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.346.042

      - со кеш функција 77.009

      - со дебитна функција 969.986

      - со кредитна функција 299.047

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.395

   

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

American Express, Diners, EURO Standard, KASIS, 

Maestro, MasterCard, MKD lokalni kartici, Nacionalna 
platezna karticka, Private, ProCredit, STATERCARD, 
STBB kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.546.208 

      - со кеш функција 96.328 

      - со дебитна функција 1.977.584

      - со кредитна функција 472.296

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.482.212.122,50 

      - со кеш функција 392.130.586,00 

      - со дебитна функција 7.081.466.145,50

      - со кредитна функција 1.008.615.391,00

      - 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 31.403

1.1 На продажни места   30.554

   - на импринтери 6.748

   - на ПОС терминали  23.806

1.2 На АТМ-и 849

   - сопствени 750 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.585.479

2.1 На продажни места   978.217

   - на импринтери 8.199

   - на ПОС терминали  960.609

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.409

2.2 За подигање готовина 1.607.262

    - сопствени АТМ-и 1.485.916

    - изнајмени АТМ-и 79.730

    - преку други уреди 41.616

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.865.526.806,50

3.1 На продажни места   1.530.659.448,00

   - на импринтери 39.316.282,50

    - на ПОС терминали  1.479.464.211,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 11.878.954,00

3.2 За подигање готовина 7.334.867.358,50

    - сопствени АТМ-и 6.293.127.100,00

    - изнајмени АТМ-и 299.451.600,00

    - преку други уреди 742.288.658,50

  

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 
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