
 
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 Јули 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 982.947

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 492.727

     - со кредитна функција 206.857

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 283.363

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

20.152

   

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 2.172.200 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 1.038.895

     - со кредитна функција 412.275

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 721.030

   

5. Вредност на остварени трансакции 7.803.192.178,50 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 4.005.001.227,00

     - со кредитна функција 1.194.556.520,50

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.603.634.431,00

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 28.189

1.1 На продажни места  27.522

   - на импринтери 7.593

   - на ПОС терминали 19.929

1.2 На АТМ-и 667

   - сопствени 535 

   - изнајмени 132

   

2. Број на остварени трансакции 2.381.711

2.1 На продажни места  789.910

   - на импринтери 30.270

   - на ПОС терминали 755.582

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.058

2.2 За подигање готовина 1.591.801

   - сопствени АТМ-и 1.426.496

   - изнајмени АТМ-и 114.583

   - преку други уреди 50.722

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.572.577.274,50

3.1 На продажни места 1.878.835.109,50

   - на импринтери 90.696.492,50

   - на ПОС терминали 1.777.675.899,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 10.462.718,00

3.2 За подигање готовина 7.693.742.165,00

   - сопствени АТМ-и 6.411.580.079,00

   - изнајмени АТМ-и 433.117.600,00

   - преку други уреди 849.044.486,00

  

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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