
 
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 Септември 2008 година 

 
        А.Платежни картички  

 

1. Вкупен број на картички во циркулација 1.019.736

     - со кеш функција 0

     - со дебитна функција 510.208

     - со кредитна функција 211.776

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 297.752

   

2. Вкупен број на трговци кои прифаќаат платежни 
картички 

20.753

   

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

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

   

4. Број на остварени трансакции 2.320.798 

     - со кеш функција 0 

     - со дебитна функција 1.071.808

     - со кредитна функција 425.570

     - со функција на електронски пари 0

     - со комбинирана функција 823.420

   

5. Вредност на остварени трансакции 8.102.098.965,50 

     - со кеш функција 0,00 

     - со дебитна функција 3.995.972.062,50

     - со кредитна функција 1.195.117.208,00

     - со функција на електронски пари 0,00

     - со комбинирана функција 2.911.009.695,00

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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       Б. Уреди на кои се користат платежните картички  

 

1. Број на уреди на кои се прифаќаат картички 29.162

1.1 На продажни места  28.469

   - на импринтери 7.587

   - на ПОС терминали 20.882

1.2 На АТМ-и 693

   - сопствени 560 

   - изнајмени 133

   

2. Број на остварени трансакции 2.499.628

2.1 На продажни места  824.926

   - на импринтери 52.645

   - на ПОС терминали 768.390

   - преку персонален компјутер или друг терминал 3.891

2.2 За подигање готовина 1.674.702

   - сопствени АТМ-и 1.519.341

   - изнајмени АТМ-и 105.742

   - преку други уреди 49.619

   

3. Вредност на остварени трансакции 9.486.693.383,50

3.1 На продажни места 1.818.622.784,50

   - на импринтери 118.396.834,00

   - на ПОС терминали 1.692.312.150,50

   - преку персонален компјутер или друг терминал 7.913.800,00

3.2 За подигање готовина 7.668.070.599,00

   - сопствени АТМ-и 6.504.527.279,50

   - изнајмени АТМ-и 382.626.900,00

   - преку други уреди 780.916.419,50

  

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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