
 
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 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.047.498

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 481.477

     - со кредитна функција 197.740

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 368.281

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

22.152

   

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

American Express Visa Electron, 
Casys, Diners, DinersClub, Dinners, 
EURO Standard, kasis, Mastercard, 
MasterCard Visa, MKD lokalni kartici, 
Private, ProCredit, SILEKS kartica, 
STBB kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.366.618 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 1.256.165

     - со кредитна функција 471.082

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 639.371

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.586.747.436,00 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 4.972.715.641,00

     - со кредитна функција 1.319.915.800,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.294.115.995,00

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 29.914

1.1 На продажни места  29.153

   - на импринтери 7.688

   - на ПОС терминали 21.465

1.2 На АТМ-и 761

   - сопствени 624 

   - изнајмени 137

   

2. Број на остварени трансакции 2.598.966

2.1 На продажни места  967.082

   - на импринтери 82.411

   - на ПОС терминали 880.370

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.301

2.2 За подигање готовина 1.631.884

   - сопствени АТМ-и 1.442.022

   - изнајмени АТМ-и 136.528

   - преку други уреди 53.334

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.871.715.499,50

3.1 На продажни места 2.105.442.629,00

   - на импринтери 164.575.455,50

   - на ПОС терминали 1.924.865.835,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 16.001.338,00

3.2 За подигање готовина 7.766.272.870,50

   - сопствени АТМ-и 6.299.926.688,00

   - изнајмени АТМ-и 484.480.771,00

   - преку други уреди 981.865.411,50

  

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 

2 


