
 
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 Април 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.328.140

      - со кеш функција 77.792

      - со дебитна функција 957.500

      - со кредитна функција 292.848

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.392

   

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

American Express, VISA, 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 2.490.918 

      - со кеш функција 96.577 

      - со дебитна функција 1.937.223

      - со кредитна функција 457.118

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.337.626.900,50 

      - со кеш функција 392.889.876,00 

      - со дебитна функција 6.948.534.739,00

      - со кредитна функција 996.202.285,50

      - 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 31.634

1.1 На продажни места   30.787

   - на импринтери 6.791

   - на ПОС терминали  23.996

1.2 На АТМ-и 847

   - сопствени 748 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.526.161

2.1 На продажни места   937.104

   - на импринтери 7.881

   - на ПОС терминали  920.730

   - преку персонален компјутер или друг терминал 8.493

2.2 За подигање готовина 1.589.057

    - сопствени АТМ-и 1.464.196

    - изнајмени АТМ-и 80.817

    - преку други уреди 44.044

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.697.040.945,50

3.1 На продажни места   1.460.331.183,50

   - на импринтери 39.834.245,50

    - на ПОС терминали  1.409.367.358,00

    - преку персонален компјутер или друг терминал 11.129.580,00

3.2 За подигање готовина 7.236.709.762,00

    - сопствени АТМ-и 6.184.699.400,00

    - изнајмени АТМ-и 302.319.200,00

    - преку други уреди 749.691.162,00

  

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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