
 
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 Август 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.378.226

      - со кеш функција 74.110

      - со дебитна функција 1.006.480

      - со кредитна функција 297.636

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.681

   

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

American Express, Visa, Casys, DINERS, EURO 

Standard, Maestro, MasterCard, ProCredit, 
STATERCARD, STBB kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.473.210 

      - со кеш функција 87.056 

      - со дебитна функција 1.913.110

      - со кредитна функција 473.044

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.194.393.538,50 

      - со кеш функција 372.349.566,00 

      - со дебитна функција 6.809.160.802,50

      - со кредитна функција 1.012.883.170,00

      - 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 31.793

1.1 На продажни места   30.933

   - на импринтери 6.833

   - на ПОС терминали  24.100

1.2 На АТМ-и 860

   - сопствени 761 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.553.760

2.1 На продажни места   969.253

   - на импринтери 7.868

   - на ПОС терминали  950.861

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.524

2.2 За подигање готовина 1.584.507

    - сопствени АТМ-и 1.462.961

    - изнајмени АТМ-и 84.426

    - преку други уреди 37.120

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.129.973.112,00

3.1 На продажни места   1.533.933.495,50

   - на импринтери 45.443.099,00

    - на ПОС терминали  1.476.712.134,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 11.778.262,00

3.2 За подигање готовина 7.596.039.616,50

    - сопствени АТМ-и 6.538.716.600,00

    - изнајмени АТМ-и 365.206.200,00

    - преку други уреди 692.116.816,50

  

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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