октобар/October 2010
СТАТИСТИКА УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ

DOMESTIC TRADE STATISTICS

МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ

MONTHLY RELEASE
2. XII 2010. Број/No.

224/10

ТРГОВИНА НА МАЛО

RETAIL TRADE
Промет у трговини на мало у октобру 2010. године у односу
на септембру 2010. године већи је за 0,2%, a у односу на октобар
2009. године већи је за 4,5%, док је у односу на просјек 2009.
године већи 12,7%.

Turnover in retail trade in
Oktober 2010, in relation to
September 2010, was 0.2% higher, compared to Oktober 2009 was
4.5% higher, while compared to the average of the 2009 was 12.7%
higher.

У структури промета највише учествује трговина на мало у
неспецијализованим продавницама са 29,8%, трговина на мало
моторним горивима и мазивима са 29,9% и остала трговина на
мало новом робом у специјализираним продавницама са 20,0%,
док најмање учествује трговина на мало половном робом 0,1% и
трговина на мало изван продавница 0,2%

In the structure of trade, retail trade in non-specialized stores
most participates with 29.8%, retail trade of motor fuels and
lubricants with 29.9% and other retail trade of new goods in
specialized stores with 20.0%, while the least part is in retail trade
servis of second-hand goods 0.1% and retail trade in outside stores
with 0.2%.
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Граф 1. Индекси промета у трговини на мало

Graph 1. Retail trade indices
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1. ИНДЕКСИ ПРОМЕТА РОБЕ У ТРГОВИНИ НА МАЛО

INDICES OF TURNOVER IN RETAIL TRADE
Структура
Structure

X 2010
IX 2010

X 2010
X 2009

X 2010
Ø 2009

Укупан промет у трговини на мало

100,2

104,5

112,7

100,0

50.1- 4 Трговина моторним возилима
на мало,
одржавање и поправка моторних
возила…

123,5

121,6

132,5

5,3

50.500 Трговина на мало моторним
горивима и мазивима

102,6

109,1

127,4

29,9

50.500 Retail sale of fuels

52.1 Трговина на мало у
неспецијализованим продавницама

101,7

100,3

101,8

29,8

52.1 Retail sale in non-specialized
stores

52.2 Трговина на мало храном, пићима
и дуванским производима у
специјализованим продавницама

93,2

103,0

93,1

9,1

52.2 Retail sale of food, beveragas and
tobacco in specialized stores

52.3 Трговина на мало фармацеутским,
медицинским, козметичким и
тоалетним производима

102,3

105,5

105,2

5,6

52.3 Retail sale of pharmaceeutical and
medical goods, cosmetic and toilet
articles

52.4 Остала трговина на мало новом
робом у специјализираним
продавницама

92,6

100,6

119,8

20,0

52.5 Трговина на мало половном
робом

95,7

62,8

86,6

0,1

52.5 Retail trade servis of second-hand
goods in stores

156,2

153,5

192,6

0,2

52.6 Retail sale out of stores

52.6 Трговина на мало изван
продавница

Total turnover in retail trade
50.1- 4 Sale of motor vehicles,
мaintenance and repair of motor
vehicles...

52.4 Other retail sale of new goods in
specializes stores

The data presented in this press release obtained from
"Monthly Report retail trade TRG-1".

Подаци дати у овом саопштењу добијени су на основу
Мјесечног извјештаја трговине на мало ( ТРГ-1).

Monthly retail trade survey conducted by the method of

Мјесечнo истраживање трговине на мало проводи се методом
узорка.
У узорак су укључена сва велика и средња предузећа и мала
предузећа изабрана узорком. Узорак обухвата предузећа
регистрована у области 50 и 52 Класификације дјелатности и
предузећа која су регистрована у другим дјелатностима, а обављају
и дјелатност трговине на мало.

sampling.
The sample included all large and medium enterprises and
small enterprises selected sample. The sample includes companies
registered in 50 and 52 according by the Classification of activities and
enterprises that are registered in other activities and perform activity
and retail trade.
Turnover value of the sold goods and services conducted
during the month, regardless of whether paid or not. The turnover is
included in the value added tax (VAT).

Промет је вриједност продатих роба и обављених услуга у току
мјесеца, без обзира на то да ли су наплаћене или не. У промет је
укључен и порез на додатну вриједност (ПДВ).
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