
 
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 Септември 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.388.950

      - со кеш функција 73.333

      - со дебитна функција 1.017.590

      - со кредитна функција 298.027

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.603

   

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

American Express, Casys, DINERS, EURO Standard, 

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

   

4. Број на остварени трансакции 2.599.505 

      - со кеш функција 90.549 

      - со дебитна функција 2.012.802

      - со кредитна функција 496.154

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.647.612.059,00 

      - со кеш функција 391.510.072,00 

      - со дебитна функција 7.211.298.770,00

      - со кредитна функција 1.044.803.217,00

      - 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 32.008

1.1 На продажни места   31.145

   - на импринтери 6.815

   - на ПОС терминали  24.330

1.2 На АТМ-и 863

   - сопствени 764 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.599.002

2.1 На продажни места   999.182

   - на импринтери 8.530

   - на ПОС терминали  978.856

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.796

2.2 За подигање готовина 1.599.820

    - сопствени АТМ-и 1.482.910

    - изнајмени АТМ-и 77.785

    - преку други уреди 39.125

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.096.356.480,50

3.1 На продажни места   1.562.760.955,50

   - на импринтери 44.050.640,00

    - на ПОС терминали  1.505.801.921,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 12.908.394,00

3.2 За подигање готовина 7.533.595.525,00

    - сопствени АТМ-и 6.493.616.200,00

    - изнајмени АТМ-и 320.548.300,00

    - преку други уреди 719.431.025,00

  

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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