
 
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 2007 година  

 
  А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација  690.998

      - со кеш функција 9.768
      - со дебитна функција 341.805
      - со кредитна функција 163.466
      - со функција на електронски пари  0
      - со комбинирана функција 175.959
   

2. Вкупен број на трговци во земјата кои се 
клиенти на банките и прифаќаат картички на 
банките 

13.410

   

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

American Express, CASYS, Diners, DinersClub, 
MasterCard, Private, ProCredit, SILEKS kartica, STBB 
kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 1.484.352 

      - со кеш функција 1.672 
      - со дебитна функција 719.543
      - со кредитна функција 243.249
      - со функција на електронски пари 0
      - со комбинирана функција 519.888
   

5. Вредност на остварени трансакции 6.231.099.560,00 

      - со кеш функција 5.519.700,00 
      - со дебитна функција 3.105.670.418,00
      - со кредитна функција 679.785.102,00
      - со функција на електронски пари 0,00
      - со комбинирана функција 2.440.124.340,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од 
страна на носителите на платен промет  
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  Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 17.354

1.1 На продажни места   16.835
   - на импринтери 3.821
   - на ПОС терминали  13.014
1.2 На АТМ-и 519
   - сопствени 389 
   - изнајмени          130
   

2. Број на остварени трансакции 1.580.020

2.1 На продажни места   478.449
   - на импринтери 3.146
   - на ПОС терминали  475.303
   - преку персонален компјутер или друг терминал 0
2.2 За подигање готовина 1.101.571
    - сопствени АТМ-и 908.768
    - изнајмени АТМ-и 74.990
    - преку други уреди 117.813
   

3. Вредност на остварени трансакции 6.483.576.312,50

3.1 На продажни места   1.039.144.331,50
   - на импринтери 14.610.701,50
    - на ПОС терминали  1.024.533.630,00
    - преку персонален компјутер или друг терминал 0,00
3.2 За подигање готовина 5.444.431.981,00
    - сопствени АТМ-и 3.810.405.626,50
    - изнајмени АТМ-и 256.475.000,00
    - преку други уреди 1.377.551.354,50

  

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од 
страна на носителите на платен промет  
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