
 
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 Август 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.001.628

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 502.327

     - со кредитна функција 210.212

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 289.089

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

20.424

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 2.060.500 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 970.196

     - со кредитна функција 389.827

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 700.477

   

5. Вредност на остварени трансакции 7.217.381.866,00 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 3.578.234.311,00

     - со кредитна функција 1.112.535.596,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.526.611.959,00

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 28.540

1.1 На продажни места  27.862

   - на импринтери 7.592

   - на ПОС терминали 20.270

1.2 На АТМ-и 678

   - сопствени 546 

   - изнајмени 132

   

2. Број на остварени трансакции 2.303.352

2.1 На продажни места  741.009

   - на импринтери 39.045

   - на ПОС терминали 698.481

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.483

2.2 За подигање готовина 1.562.343

   - сопствени АТМ-и 1.406.090

   - изнајмени АТМ-и 111.866

   - преку други уреди 44.387

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.993.319.825,00

3.1 На продажни места 1.673.213.488,00

   - на импринтери 92.236.273,50

   - на ПОС терминали 1.574.079.792,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 6.897.422,00

3.2 За подигање готовина 7.320.106.337,00

   - сопствени АТМ-и 6.226.446.914,00

   - изнајмени АТМ-и 429.143.900,00

   - преку други уреди 664.515.523,00

  

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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