
 
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 Октомври 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 998.099

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 461.807

     - со кредитна функција 196.557

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 339.735

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

21.359

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 2.077.844 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 1.127.011

     - со кредитна функција 433.118

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 517.715

   

5. Вредност на остварени трансакции 7.326.661.497,50 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 4.319.533.304,00

     - со кредитна функција 1.221.461.282,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 1.785.666.911,50

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 28.772

1.1 На продажни места  28.055

   - на импринтери 7.612

   - на ПОС терминали 20.443

1.2 На АТМ-и 717

   - сопствени 581 

   - изнајмени 136

   

2. Број на остварени трансакции 2.305.025

2.1 На продажни места  826.370

   - на импринтери 66.247

   - на ПОС терминали 756.182

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.941

2.2 За подигање готовина 1.478.655

   - сопствени АТМ-и 1.309.709

   - изнајмени АТМ-и 115.320

   - преку други уреди 53.626

   

3. Вредност на остварени трансакции 8.593.237.830,50

3.1 На продажни места 1.828.705.686,00

   - на импринтери 143.222.857,00

   - на ПОС терминали 1.676.630.205,00

   - преку персонален компјутер или друг терминал 8.852.624,00

3.2 За подигање готовина 6.764.532.144,50

   - сопствени АТМ-и 5.463.038.640,00

   - изнајмени АТМ-и 408.812.500,00

   - преку други уреди 892.681.004,50

  

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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