
 
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 Декември 2010 година  

 

  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  1.422.339

      - со кеш функција 71.001

      - со дебитна функција 1.048.180

      - со кредитна функција 303.158

      - со функција на електронски пари  0

      - со комбинирана функција 0

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат 
платежни картички 

22.668

   

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 2.909.520 

      - со кеш функција 89.853 

      - со дебитна функција 2.281.823

      - со кредитна функција 537.844

      - со функција на електронски пари 0

      - со комбинирана функција 0

   

5. Вредност на остварени трансакции 9.808.498.382,00 

      - со кеш функција 387.614.703,00 

      - со дебитна функција 8.290.279.072,50

      - со кредитна функција 1.130.604.606,50

      - 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 32.360

1.1 На продажни места   31.491

   - на импринтери 6.857

   - на ПОС терминали  24.634

1.2 На АТМ-и 869

   - сопствени 770 

   - изнајмени          99

   

2. Број на остварени трансакции 2.892.644

2.1 На продажни места   1.147.508

   - на импринтери 9.625

   - на ПОС терминали  1.127.809

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.074

2.2 За подигање готовина 1.745.136

    - сопствени АТМ-и 1.619.017

    - изнајмени АТМ-и 83.975

    - преку други уреди 42.144

   

3. Вредност на остварени трансакции 10.240.426.481,50

3.1 На продажни места   1.864.316.011,50

   - на импринтери 44.926.616,00

    - на ПОС терминали  1.809.037.399,50

    - преку персонален компјутер или друг терминал 10.351.996,00

3.2 За подигање готовина 8.376.110.470,00

    - сопствени АТМ-и 7.209.425.950,00

    - изнајмени АТМ-и 337.260.800,00

    - преку други уреди 829.423.720,00

  

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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