
 
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 Февруари 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 834.912

     - со кеш функција 9.830

     - со дебитна функција 414.417

     - со кредитна функција 188.431

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 222.234

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

17.655

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 1.533.488 

     - со кеш функција 1.300 

     - со дебитна функција 803.198

     - со кредитна функција 296.272

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 432.718

   

5. Вредност на остварени трансакции 5.264.314.139,50 

     - со кеш функција 4.334.500,00 

     - со дебитна функција 2.939.742.168,00

     - со кредитна функција 797.371.475,50

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.522.865.996,00

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 25.144

1.1 На продажни места  24.560

   - на импринтери 7.207

   - на ПОС терминали 17.353

1.2 На АТМ-и 584

   - сопствени 369 

   - изнајмени 215

   

2. Број на остварени трансакции 1.706.308

2.1 На продажни места  567.549

   - на импринтери 12.072

   - на ПОС терминали 552.393

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.084

2.2 За подигање готовина 1.138.759

   - сопствени АТМ-и 1.002.041

   - изнајмени АТМ-и 83.080

   - преку други уреди 53.638

   

3. Вредност на остварени трансакции 6.393.954.714,50

3.1 На продажни места 1.232.252.461,00

   - на импринтери 48.410.403,50

   - на ПОС терминали 1.179.453.802,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.388.255,00

3.2 За подигање готовина 5.161.702.253,50

   - сопствени АТМ-и 4.115.444.065,00

   - изнајмени АТМ-и 276.146.500,00

   - преку други уреди 770.111.688,50

  

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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