
 
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 Ноември 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.027.845

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 475.235

     - со кредитна функција 197.158

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 355.452

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

21.787

   

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

American Express, Casys, Diners, 
DinersClub, Dinners, EURO Standard, 
kasis, MAKCARD, Master Card Visa, 
MasterCard, MKD lokalni kartici, 
Private, ProCredit, SILEKS kartica, 
STBB kartica, TTK kartica, VISA

   

4. Број на остварени трансакции 2.037.236 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 1.053.959

     - со кредитна функција 420.344

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 562.933

   

5. Вредност на остварени трансакции 7.085.563.592,50 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 3.966.882.789,00

     - со кредитна функција 1.181.543.470,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.937.137.333,50

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 29.250

1.1 На продажни места  28.516

   - на импринтери 7.678

   - на ПОС терминали 20.838

1.2 На АТМ-и 734

   - сопствени 597 

   - изнајмени 137

   

2. Број на остварени трансакции 2.133.714

2.1 На продажни места  769.659

   - на импринтери 60.548

   - на ПОС терминали 705.274

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.837

2.2 За подигање готовина 1.364.055

   - сопствени АТМ-и 1.209.976

   - изнајмени АТМ-и 108.190

   - преку други уреди 45.889

   

3. Вредност на остварени трансакции 7.815.581.329,50

3.1 На продажни места 1.695.330.687,50

   - на импринтери 124.865.523,00

   - на ПОС терминали 1.559.377.234,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 11.087.930,00

3.2 За подигање готовина 6.120.250.642,00

   - сопствени АТМ-и 5.027.121.769,00

   - изнајмени АТМ-и 378.064.900,00

   - преку други уреди 715.063.973,00

  

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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