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ДРЖАВНИТЕ П 
ПРИВЛЕЧНИ  

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ПО ЗА ЛОЖБИТЕ НА ВЛА Д АТА ЗА И     СПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕК ТОР НА ПО ЗА ЛОЖБИТЕ НА ВЛА Д АТА ЗА И  
ПЛАТЕЖНИ К АР ТИЧКИПЛАТЕЖНИ К АР ТИЧКИОмасовувањето на 

безготовинското плаќање, 
како мерка со која ќе се има 
поголема контрола на парите 
кои се во оптек, во јавноста го 
најави лично министерот за 
финансии, Трајко Славески. 
Целиот проект за примена на 
платежните картички би 
требало да се одвива во 
неколку фази, а измените во 
платниот систем, кои би го 
олесниле тоа, би требало да 
бидат усвоени на почетокот на 
следната година. 

Засега, кредитните картички 
на познатите светски платежни 
системи функционираат и во 
моментов, но банките 
едногласно потенцираат дека 
доколку почне помасовна 
примена на посттерминалите 
(читачи на картички) во 
трговската мрежа, нивната 
експанзија ќе биде уште 
поголема. 

За една држава, 
безготовинското плаќање е од 
голема важност, бидејќи тоа е 
еден од инструментите, преку 
кои може да се контролира 
колку пари има на пазарот и да 
се ограничи сивата економија.

Според проектот, јавната 
администрација, која сега брои 
околу 100.000 лица, платите и 
надоместоците би ги земала на 
картичка. Во моментов 
државните службеници 
платите ги земаат или преку 
тековни сметки или преку 
штедни книшки. Тие можат да 
користат кредитни или 
дебитни картички, во 
зависност од тоа преку која 
банка оди исплатата. 

За практична реализација на 
поголемата примена на 
безготовинското плаќање 
клучни ќе бидат банките, кои 
ќе мора да направат промена и 
во својата инфраструктура.

Идејата за платежна картичка за 
ад   министрацијата повторно е пред 
воскреснување, во обид на Вла-

дата под контрола да ја стави сивата 
економија и на минимум да ја сведе 
употребата на готовите пари кои се вр-
тат во оптек.

Во оваа насока, Владата почна да ја 
испитува можноста за воведување пост-
терминали во трговијата и во бан кар-
скиот систем, како дел од на мерите за 
поголемо користење на без гото вин ско-
то плаќање. Овие автомати се по требни 
за да може практично и едно ставно да 
се користат платежните кар тички. 

Зголемувањето на безготовинското 
плаќање, како мерка со која ќе се има 
поголема контрола на парите кои се во 
оптек, неодамна лично ја промовираше 
министерот за финансии, Трајко Сла вес-
ки, а за тоа веќе постоела и одлука на 
Владата.

ДОМАШНИТЕ БАНКИ ЈА ПРИФАТИЈА ДОМАШНИТЕ БАНКИ ЈА ПРИФАТИЈА 
"РАКАВИЦАТА " ОД ПРЕМИЕРОТ И СЕ "РАКАВИЦАТА " ОД ПРЕМИЕРОТ И СЕ 
РАСТРЧАА ПО НАБАВКА НА БАНКОМАТИ ЗА РАСТРЧАА ПО НАБАВКА НА БАНКОМАТИ ЗА 
ДА ПРИВЛЕЧАТ ШТО ПОВЕЌЕ НОВИ КЛИЕНТИДА ПРИВЛЕЧАТ ШТО ПОВЕЌЕ НОВИ КЛИЕНТИ

Целиот проект за примена на пла теж-
ните картички би требало да се одвива 
во неколку фази. Измените во платниот 
систем, кои би го олесниле тоа, би тре-
бало да бидат усвоени на почетокот на 
следната година. 

За волја на вистината, кредитните 
картички на познатите светски пла теж-
ни системи (ВИЗА, ЕУРОКАРД/МАСТЕР-
КАРД, ДАЈНЕРС, АМЕРИКАН ЕКСПРЕС), 
во моментов, преку најголемите до маш-
ни банки, а делумно и преку нив ните 
претставништва, во земјава веќе се ко-
ристат од страна на граѓаните.

Ваквата тенденција е сè поприсутна 
кај речиси сите домашни издавачи на 
кар тички, кои едногласно потен ци ра-
ат де ка доколку почне помасовната 
при мена на посттерминалите (читачи 
на кар тич ки) во трговската мрежа, 
нив ната екс панзија ќе биде уште по-
голема. 
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ЛАТИ НА "ПЛАСТИКА" 
ЗА БАНКИТЕ

ПО ЗА ЛОЖБИТЕ НА ВЛА Д АТА ЗА И     СПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕК ТОР НА  СПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕК ТОР НА 
ПЛАТЕЖНИ К АР ТИЧКИ

СПОРЕД БРОЈОТ НА СПОРЕД БРОЈОТ НА 
БАНКОМАТИ УБЕДЛИВО СМЕ БАНКОМАТИ УБЕДЛИВО СМЕ 
НА ПРВО МЕСТО, СТОЈАН НА ПРВО МЕСТО, СТОЈАН 
КРАЛЧЕВ, ПРВ ГЕНЕРАЛЕН КРАЛЧЕВ, ПРВ ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА УНИ БАНКАДИРЕКТОР НА УНИ БАНКА

ДАНОЧНИ 
ПОВЛАСТУВАЊА

Засега, користењето на платежните 
картички во земјава сè уште е огра-
ничено поради малиот број банкомати 
и малкуте продавници каде што може 
да се плаќа со кредитна картичка. Тука 
влегуваат само неколкуте најголеми 
син  џири на супермаркети, некои про-
давници на светски познати трговски 
марки за облека, бела техника или за 
компјутери, како и две-три познати ими-
ња на ресторани и на кафе-барови. 

Поради тоа, Владата најавува дека ќе 
настојува да донесе и Закон, со кој тр-
говските објекти задолжително ќе мора 
да поседуваат таканаречени посттер-
минали каде што ќе поминуваат пла теж-
ните картички. 

На финансиските власти ќе им биде 
потребен периодот од три месеци за да 
утврдат што би значело задолжителното 
поставување посттерминали во трго-
вијата. Една од главните мотивации за 
газдите да го сторат тоа би биле даноч-
ните повластувања.

За една држава од голема важност е 
безготовинското плаќање, бидејќи тоа 
е еден од инструментите преку кои мо-
же да се контролира колку пари има на 
пазарот и да се ограничи сивата еко-
номија.

Според проектот, јавната админи стра -
ција, која сега брои повеќе од 100.000 ли-
ца, платите и надоместоците би ги земала 
на картичка. Во моментов државните 
службеници платите ги зе маат или преку 
тековни сметки или пре ку штедни книш-
ки. Тие можат да ко рис тат кредитни или 
дебитни картички, во зависност од тоа 
преку која банка оди исплатата. 

тежна картичка, а да можете во цен-
тарот на Скопје да ја користите само во 
две-три продавници или во две-три 
кафетерии", изјави пред две седмици 
Трајко Славески, министер за фи нан сии.

БАНКИТЕ 
МОТИВИРАНИ

Банките се подготвени да им издадат 
платежни картички на околу 100.000 
административци, на кои тие би ја до-
бивале ме сечната плата. Банкарите ве-
ќе го известија ми нистерот за финан-
сии дека ја поддржуваат иде јата на Вла-
дата буџетарите да добиваат плата на 
платежна картичка. Поточно, станува 
збор за ми нимум 28 милиони евра, ако 
се земе предвид просечна плата од 250 
евра. 

"Владата одлучи да го унапреди и да 
го зголеми процесот на ко ристење на 
безготовинските пла ќања со инстру-
ментите кои ги има на распо ла га ње. На-
шата идеја е да ги охрабриме вра бо те-
ните во јавната администрација платите 

НОВИ БАНКОМАТИ
Како што дознаваме, Тутунска 

банка и Стопанска банка веќе 
набавиле нови банкомати, кои 
наскоро ќе ги постават. Покрај 
ова, на терен се води и битка за 
инсталирање на посттерминали 
во што повеќе продавници. Се-
га ги има околу 4.000, а тие оп-
служуваат повеќе од 200.000 ко-
рисници на картички. Но, на-
скоро нивниот број драстично 
ќе се зголеми. Администра ци ја-
та брои околу 100.000 лица. Вла-
дата веќе ги повика банкарите 
и трговците да влезат во "опе-
рација" за инсталирање на бан-
комати и читачи.

Најраспространета мрежа на 
банкомати во земјава има бу-
гарската Уни банка, со повеќе 
од стотина. По неа се Тутунска, 
Комерцијална и Стопанска бан-
ка, со по речиси двојно помалку 
банкомати. Од помалите бан-
карски играчи, единствено Уни 
банка најави дека рамноправно 
ќе влезе во трката за платежна 
картичка.

За практична реализација на по го-
лемата примена на безготовинското 
плаќање, клучни ќе бидат банките, кои 
ќе мораат да направат промена и во 
сво  јата инфраструктура. Тоа беше и при-
чината поради која се водеа раз го вори 
меѓу првите луѓе на најголемите банки 
во земјава и министерот за фи нансии. 
Идејата на Владата, како што изјави ми-
нистерот Славески, е да се ох рабрат 
државните службеници да го ко ристат 
овој начин на плаќање. 

Според планот на Министерството 
за финансии, вработените во јавната 
администрација ќе имаат слободен из-
бор на банки преку кои ќе може да се 
врши безготовинско плаќање. Со тоа би 
се намалила и провизијата која сега се 
зема за плаќање преку картичка или 
пре ку вадењето пари од банкоматите. 

Првиот човек на финансии, Сла ве-
ски, ги демантираше коментарите во 
јавноста дека заложбите за поголемо 
безготовинско плаќање, всушност зна-
чи враќање на националната платежна 
картичка. НПК беше проект на се гаш-
ниот премиер, а пред 5 години минис-
тер за финансии, Никола Груевски, која 
пропадна по смената на власта, и й бе-
ше продадена на Уни банка. 

Досега и финансиските стручњаци 
предупредуваа дека во Македонија по-
стои многу мал процент на користење 
на кредитните картички, а уште помал е 
на дебитните. 

"Не е голема корист да имате пла-



ЗА ПОМАСОВНА ПРИМЕНА МЕЃУ ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОМАСОВНА ПРИМЕНА МЕЃУ ГРАЃАНИТЕ 
БАНКОМАТИТЕ МОРА ДА ГИ ИМА НА СЕКОЈ ЧЕКОРБАНКОМАТИТЕ МОРА ДА ГИ ИМА НА СЕКОЈ ЧЕКОР
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да ги ко ристат преку платежните картички", из-
јави нео дамна минис терот Славески. 

Паралелно со ова, бан ка рите за брзано се 
подготвуваат за нај аве но то ис плаќање на платите 
со платежни кар тички во државната адми нис-
трација, во обид да при влечат што по веќе нови 
клиенти. Веќе на бавуваат пост тер ми нали и ги 
поставуваат по продажните мес та. На оваа тема 
се расправаше и на пос лед ната сед ница на Здру-
жението на бан карството при Сто панска комора 
на Македонија. 

"Ја поздравуваме оваа иницијатива бидејќи 
тоа значи помалку кеш, а повеќе пари кои ќе се 
вртат во каналите на банкарскиот систем, но и по-
малку сива економија", изјави првиот гене рален 
директор на АД НЛБ Тутунска банка, Ѓорѓи Јан-
чевски. 

По најавата на министерот за финансии дека 
сите банки ќе бидат рамноправни во трката за 
привлекување на вработените во админи стра-
цијата, Јанчевски истакна дека предност ќе имаат 
банките со поразвиена инфраструктура, во по-
глед на банкомати, посттерминали и експо зи-
тури. 

Според него, пресудни ќе бидат и конку рент-
ните услуги, кои подразбираат подобар сервис, а 
пониски провизии. 

"За да се привлечат што поголем број нови 
клиенти од државната администрација можно е 
првата година банките да не наплатуваат за от-
ворањето на паричните картички. Бројката од 
околу 80.000 вработени во јавната админи стра-
ција е многу интересна за банките", рече Јан-
чевски. 

Првиот генерален директор на Стопанска бан-
ка, Глигор Бишев, најави дека вработените во 
јавниот сектор ќе ги имаат истите услови како од 
приватниот сектор. 

"Стопанска банка издава платежни кар тички 
кои се поврзани со тековните сметки на кои се 
прима плата и тоа им го нуди на сите граѓани. Се-
кој што ќе се определи и сака да прима плата 
преку Стопанска банка ќе има можност да го 
направи тоа без ограничувања. Било што и да 
понудиме од аспект на провизија или на каматни 
стапки, ќе важи за сите иматели на картички, од-
носно нема да ги делиме со посебни ус лови вра-
ботените во јавната админи страција и од при ват-
ниот сектор", изјави првиот генерален директор 
на Стопанска банка. 

Според првичните планови, сите бан-
ки треба да влезат во игра со постојните 
дебитни картички кои веќе ги имаат, а 
административците сами ќе можат да 
избираат од која банка ќе земат картичка. 
Банките ќе си конкурираат со условите 
кои ќе ги понудат а кои, пред сè, се од-
несуваат на дозволениот минус. Токму 
тука лежи и нивниот ин терес за овој про-
ект. Постои можност на буџетарите да им 
дозволат задолжување од две-три плати, 
на кое, пак, потоа ќе им на пла ту ваат ка-
мата, која на годишно ниво изне сува ми-
нимум 12 отсто. Ќар за банките ќе биде и 
провизијата која ја добиваат од тргов-
ците, кои овозможуваат безготовинско 
плаќање. Тие наплатуваат провизија и 
ако корисникот на картичката вади пари 
од банкомат на друга банка или по диг ну-
ва готовина во странство. Министерот 
Славески соопшти дека Владата ќе на-
стојува трговските субјекти задол жител-

но да поседуваат така на ре чени посттерминали каде поминуваат платеж-
ните картички. "Правиме ана лизи за тоа што ќе значи задолжителното 
поставување на посттер миналите во трговијата, за што ќе има даночни 
повластувања. Тоа ќе биде регулирано со закон", објасни Славески. 

Проектот за поголемо користење на безготовинското плаќање ќе се 
одвива во неколку фази. Во следните три месеци ќе се анализира вове-
дувањето на посттерминалите, а из ме ните во платниот систем ќе бидат 
на почетокот на наредната година. 

Со воскреснувањето на идејата платежна картичка за адми нистра-
цијата, Владата очекува под контрола да ја стави сивата економија - 
готовите пари кои се вртат во оптек.


