
 
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 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 893.454

     - со кеш функција 9.884

     - со дебитна функција 440.777

     - со кредитна функција 196.236

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 246.557

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

18.660

   

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

American Express, CASYS, Diners, 
DinersClub, Dinners, EURO Standard, 
kasis, Mastecard, MasterCard, NPK, 
Private, ProCredit, SILEKS kartica, 
STBB kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 1.823.905 

     - со кеш функција 1.202 

     - со дебитна функција 978.779

     - со кредитна функција 344.109

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 499.815

   

5. Вредност на остварени трансакции 6.147.527.686,50 

     - со кеш функција 3.983.500,00 

     - со дебитна функција 3.425.517.370,50

     - со кредитна функција 953.247.464,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.764.779.352,00

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 26.458

1.1 На продажни места  25.836

   - на импринтери 7.272

   - на ПОС терминали 18.564

1.2 На АТМ-и 622

   - сопствени 489 

   - изнајмени 133

   

2. Број на остварени трансакции 2.038.030

2.1 На продажни места  678.094

   - на импринтери 13.350

   - на ПОС терминали 661.030

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.714

2.2 За подигање готовина 1.359.936

   - сопствени АТМ-и 1.185.473

   - изнајмени АТМ-и 124.430

   - преку други уреди 50.033

   

3. Вредност на остварени трансакции 7.366.972.002,00

3.1 На продажни места 1.500.923.489,00

   - на импринтери 50.488.974,50

   - на ПОС терминали 1.444.944.583,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 5.489.931,00

3.2 За подигање готовина 5.866.048.513,00

   - сопствени АТМ-и 4.801.755.900,50

   - изнајмени АТМ-и 363.617.200,00

   - преку други уреди 700.675.412,50

  

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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