
 
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 Јуни 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 961.028

     - со кеш функција 9.931

     - со дебитна функција 471.568

     - со кредитна функција 204.816

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 274.713

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

19.476

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 2.044.814 

     - со кеш функција 979 

     - со дебитна функција 1.031.471

     - со кредитна функција 374.517

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 637.847

   

5. Вредност на остварени трансакции 7.006.989.199,50 

     - со кеш функција 2.691.300,00 

     - со дебитна функција 3.654.631.228,00

     - со кредитна функција 1.075.965.502,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.273.701.169,50

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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       Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 27.495

1.1 На продажни места  26.855

   - на импринтери 7.491

   - на ПОС терминали 19.364

1.2 На АТМ-и 640

   - сопствени 508 

   - изнајмени 132

   

2. Број на остварени трансакции 2.265.382

2.1 На продажни места  749.453

   - на импринтери 14.696

   - на ПОС терминали 731.070

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.687

2.2 За подигање готовина 1.515.929

   - сопствени АТМ-и 1.349.683

   - изнајмени АТМ-и 118.148

   - преку други уреди 48.098

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.370.387.176,00

3.1 На продажни места 1.699.691.846,00

   - на импринтери 60.917.894,50

   - на ПОС терминали 1.631.282.108,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.491.843,00

3.2 За подигање готовина 6.670.695.330,00

   - сопствени АТМ-и 5.619.756.175,00

   - изнајмени АТМ-и 368.821.200,00

   - преку други уреди 682.117.955,00

  

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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