
 
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 Јануари 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 783.648

     - со кеш функција 9.796

     - со дебитна функција 386.008

     - со кредитна функција 184.700

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 203.144

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

17.079

   

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

American Express, Casys, Diners, 
DinersClub, EURO Standard, KASIS, 
Mastercard, Mstercard, Private, 
ProCredit, SILEKS kartica, STBB 
kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 1.387.404 

     - со кеш функција 1.155 

     - со дебитна функција 706.420

     - со кредитна функција 281.703

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 398.126

   

5. Вредност на остварени трансакции 4.725.428.350,00 

     - со кеш функција 3.568.000,00 

     - со дебитна функција 2.493.535.838,00

     - со кредитна функција 762.197.534,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.466.126.978,00

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 

1 



  

       Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 23.924

1.1 На продажни места  23.360

   - на импринтери 7.188

   - на ПОС терминали 16.172

1.2 На АТМ-и 564

   - сопствени 429 

   - изнајмени 135

   

2. Број на остварени трансакции 1.551.770

2.1 На продажни места  527.761

   - на импринтери 11.435

   - на ПОС терминали 513.362

   - преку персонален компјутер или друг терминал 2.964

2.2 За подигање готовина 1.024.009

   - сопствени АТМ-и 900.470

   - изнајмени АТМ-и 76.611

   - преку други уреди 46.928

   

3. Вредност на остварени трансакции 5.787.312.325,00

3.1 На продажни места 1.192.137.141,00

   - на импринтери 49.081.451,50

   - на ПОС терминали 1.139.975.098,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.080.591,00

3.2 За подигање готовина 4.595.175.184,00

   - сопствени АТМ-и 3.719.847.394,00

   - изнајмени АТМ-и 254.784.300,00

   - преку други уреди 620.543.490,00

  

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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