
 
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 Март 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 868.325

     - со кеш функција 9.861

     - со дебитна функција 431.645

     - со кредитна функција 191.653

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 235.166

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

18.210

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 1.728.530 

     - со кеш функција 1.360 

     - со дебитна функција 913.473

     - со кредитна функција 335.848

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 477.849

   

5. Вредност на остварени трансакции 5.781.861.377,50 

     - со кеш функција 3.863.900,00 

     - со дебитна функција 3.219.794.212,00

     - со кредитна функција 892.916.419,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.665.286.846,50

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 25.796

1.1 На продажни места  25.191

   - на импринтери 7.215

   - на ПОС терминали 17.976

1.2 На АТМ-и 605

   - сопствени 389 

   - изнајмени 216

   

2. Број на остварени трансакции 1.928.524

2.1 На продажни места  648.980

   - на импринтери 12.536

   - на ПОС терминали 632.557

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.887

2.2 За подигање готовина 1.279.544

   - сопствени АТМ-и 1.124.171

   - изнајмени АТМ-и 102.328

   - преку други уреди 53.045

   

3. Вредност на остварени трансакции 6.960.842.702,00

3.1 На продажни места 1.398.022.328,50

   - на импринтери 46.210.951,00

   - на ПОС терминали 1.347.239.121,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 4.572.256,00

3.2 За подигање готовина 5.562.820.373,50

   - сопствени АТМ-и 4.513.941.886,00

   - изнајмени АТМ-и 323.562.900,00

   - преку други уреди 725.315.587,50

  

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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