
 
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 Мај 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 929.492

     - со кеш функција 9.908

     - со дебитна функција 458.262

     - со кредитна функција 200.109

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 261.213

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

19.071

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 1.994.843 

     - со кеш функција 1.152 

     - со дебитна функција 1.000.889

     - со кредитна функција 367.681

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 625.121

   

5. Вредност на остварени трансакции 6.790.063.769,00 

     - со кеш функција 3.189.900,00 

     - со дебитна функција 3.512.541.943,00

     - со кредитна функција 1.106.522.314,50

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.167.809.611,50

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 26.681

1.1 На продажни места  26.047

   - на импринтери 7.407

   - на ПОС терминали 18.640

1.2 На АТМ-и 634

   - сопствени 502 

   - изнајмени 132

   

2. Број на остварени трансакции 2.157.696

2.1 На продажни места  714.221

   - на импринтери 12.889

   - на ПОС терминали 698.054

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.278

2.2 За подигање готовина 1.443.475

   - сопствени АТМ-и 1.273.580

   - изнајмени АТМ-и 120.985

   - преку други уреди 48.910

   

3. Вредност на остварени трансакции 7.875.315.127,00

3.1 На продажни места 1.605.417.393,00

   - на импринтери 57.202.892,00

   - на ПОС терминали 1.543.674.056,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.540.445,00

3.2 За подигање готовина 6.269.897.734,00

   - сопствени АТМ-и 5.212.465.322,00

   - изнајмени АТМ-и 364.173.700,00

   - преку други уреди 693.258.712,00

  

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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