
 
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 Ноември 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.416.981

      - со кеш функција 71.954

      - со дебитна функција 1.041.160

      - со кредитна функција 303.867

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.688

   

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

American Express, Casys, DINERS, EURO Standard, 
Mastercard, ProCredit, STATERCARD, STBB kartica, 
TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.658.879 

      - со кеш функција 83.775 

      - со дебитна функција 2.078.661

      - со кредитна функција 496.443

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.619.262.435,00 

      - со кеш функција 341.290.731,00 

      - со дебитна функција 7.267.660.954,00

      - со кредитна функција 1.010.310.750,00

      - 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 32.340

1.1 На продажни места   31.472

   - на импринтери 6.840

   - на ПОС терминали  24.632

1.2 На АТМ-и 868

   - сопствени 769 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.612.929

2.1 На продажни места   993.806

   - на импринтери 9.777

   - на ПОС терминали  974.880

   - преку персонален компјутер или друг терминал 9.149

2.2 За подигање готовина 1.619.123

    - сопствени АТМ-и 1.503.083

    - изнајмени АТМ-и 78.983

    - преку други уреди 37.057

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.893.672.938,50

3.1 На продажни места   1.522.229.422,50

   - на импринтери 42.966.119,00

    - на ПОС терминали  1.469.988.732,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 9.274.571,00

3.2 За подигање готовина 7.371.443.516,00

    - сопствени АТМ-и 6.366.769.451,00

    - изнајмени АТМ-и 308.010.000,00

    - преку други уреди 696.664.065,00

  

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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