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СТАТИСТИКА УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ

DOMESTIC TRADE STATISTICS

ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ

QUARTERLY RELEASE

ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО И МАЛO, ПРВО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 2009. ГОДИНЕ

TURNOVER IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE, 1st QUARTER 2009

У овом саопштењу Републички завод за статистику
објављује податке о промету робе у трговини на мало и велико у
Републици Српској. Подаци су добијени на основу Тромјесечног
статистичког извјештаја о промету робе.

The Institute of statistics publishes in this release data on
goods turnover in retail and wholesale trade in Republika Srpska.
Data were obtained by the Statistical quarterly reports of goods
turnover.

Промет у трговини на велико у првом тромјесечју 2009.
године у поређењу са прошлим тромјесечјем представља
смањење за 12,3%.

Turnover in wholesale in the 1st quarter of 2009 compared to
the previous quarter was 12.3% lower.

Промет у трговини на мало у првом тромјесечју 2009.
године у поређењу са прошлим тромјесечјем представља
смањење за 27,5%.

Turnover in retail trade in the 1st quarter of 2009 compared to
the previous quarter was 27.5% lower.

Подацима нису обухваћене приватне меснице, пекаре и
самосталне трговинске радње.

Private butcheries, bakeries and trade shops are not covered
by these data.

1. Промет у трговини на велико према трговинском подразреду у хиљадама КМ

Turnover in wholesale by subclass of trading activities in thousand KM
I тромј. '09.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

1st quarter '09

1st quarter '09
1st quarter '08

1st quarter '09
4th quarter '08

947 006

110,4

87,7

TOTAL

Трговина на велико моторним возилима

7 088

91,5

98,5

Wholesale of motor vehicles

Одржавање и оправка моторних возила

777

57,1

72,0

Maintenance and repair of motor vehicles

Трговина на велико дијеловима и
прибором за моторна возила

26 593

88,8

68,9

Wholesale of motor vehicles parts and
accessories

Трговина на велико мотоциклима,
њиховим дијеловима и прибором

208

43,5

375,1

Wholesale of motorcycles and related parts
and accessories

4 197
1 868

69,2
164,1

81,8
128,9

-

-

-

-

-

-

Intermediary activities in wholesale
In sales of raw materials, live animals,
textile raw materials and semi-finished
goods
In sales of fuels, ores, metals and
industrial chemicals
In sales of timber and building materials

99

125,3

71,6

101

18,4

27,9

115
187

10,8
509,8

173,8
252,9

1 827

81,0

66,2

УКУПНО

Посредовање у трговини на велико
У продаји пољопривредних сирови-на,
живих животиња, текстилних сировина и
полупроизвода
У продаји горива, руда, метала и
индустријских хемикалија
У продаји дрвне грађе и грађевинског
материјала
У продаји машина, индустријске опреме,
бродова и авиона
У продаји текстила, одјеће, обуће и
предмета од коже
У продаји хране, пића и дувана
У продаји посебним производима на
другом мјесту непоменутим
У продаји разноврсних производа

1

In sales of machines, industrial
equipment, ships and planes
In sales of textile, clothing, footwear and
leather goods
In sales of food, beverages and tobacco
In sales of special goods on other place
n.e.s.
In sales of diverse products
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1. Промет у трговини на велико према трговинском подразреду у хиљадама КМ - наставак

Turnover in wholesale by subclass of trading activities in thousand KM - continued

Трговина на велико пољопривредним
сировинама и живим животињама
Зрнастим производима, сјемењем и
храном за животиње
Цвијећем и растињем
Живим животињама
Сировом, недовршеном и довршеном
кожом

I тромј. '09.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

1st quarter '09

1st quarter '09
1st quarter '08

1st quarter '09
4th quarter '08
Wholesale of agricultural raw materials and
live animals
Grain, seeds and animal feeds

29 033

90,8

143,9

27 163

89,9

151,3

734
805
331

99,3
103,8
118,8

140,7
76,0
52,3

Трговина на велико храном, пићем и
дуваном
Воћем и поврћем
Месом и производима од меса
Млијечним производима, јајима, јестивим
уљима и мастима
Алкохолним и другим пићима
Дуванским производима
Шећером, чоколадом и слаткишима од
шећера
Кафом, чајевима, какаом и зачинима
Неспецијализована трговина на велико
храном, пићем и дуваном
Трговина на велико осталом храном,
укључујући рибу, љускаре и мекушце
Трговина на велико предметима за
домаћинство
Текстилом
Одјећом и обућом
Електричним апаратима за домаћинство
радио и ТВ уређајима
Порцуланом, стакларијом, лаковима,
бојама, зидним тапетама и средствима за
чишћење
Парфимеријским и козметичким
производима
Фармацеутским производима
Осталим производима за домаћинство

271 250

109,4

79,4

Wholesale of food, beverages and tobacco

2 294
9 339
14 976

143,4
76,1
128,1

87,3
73,3
100,2

Fruit and vegetables
Meat and meat preparations
Dairy products and eggs, oils and fats

59 718
66 437
30 938

109,1
113,8
107,2

73,2
80,2
70,9

6 192
58 457

131,0
105,7

84,0
83,0

22 898

112,9

90,6

190 493

112,0

94,3

4 242
20 728
11 938

141,5
112,7
72,7

124,2
137,8
46,6

8 276

79,5

60,6

13 027

59,2

66,5

100 908
31 373

148,8
97,9

120,1
77,3

Трговина на велико репродукционим
материјалом, отпацима и остацима, осим
пољопривредних
Чврстим, течним и гасовитим
горивима и сл. производима
Металима и металним рудама
Дрветом и грађевинским материјалом
Металном робом,
цијевима, уређајима и
опремом за централно гријање
Хемијским производима
Осталим репродукционим
материјалом
Отпацима и остацима

334 228

121,9

91,2

198 154

218,6

100,4

1 464
63 016
31 268

97,8
66,7
68,8

67,9
64,4
59,2

32 978
6 174

117,0
86,1

250,1
376,8

1 175

17,5

99,0

30 928

88,9

82,0

Трговина на велико
машинама уређајима и
прибором

2

Flowers and plants
Live animals
Skins, hides and leather

Alcoholic and other drinks
Tobacco products
Sugar, chocolate and sweets
Coffee, tea, cocoa and spices
Non-specialized wholesale of food,
beverages and tobacco
Wholesale of other food, including fish,
crustaceans and mollusks
Wholesale of household products
Textile
Clothing and footwear
Electrical household apparatus, radio and
TV sets
Porcelain, glass products, lacquers, dyes
and wall-papers and cleaning reparations
Perfumes and cosmetics products
Pharmaceutical products
Other household products
Wholesale of intermediate goods, waste and
rests, except agricultural
Hard, liquid and gas fuels and similar
products
Metals and metal ores
Wood and construction material
Metal products, pipes, apparatus and
central heating equipment
Chemical products
Other intermediate goods
Wastes and rests
Wholesale of machines, apparatus and
accessories
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1. Промет у трговини на велико према трговинском подразреду у хиљадама КМ - наставак

Turnover in wholesale by subclass of trading activities in thousand KM - continued

Алатним машинама за обраду метала и
дрвета
Грађевинским машинама
Канцеларијским машинама и опремом
Осталим машинама за индустрију,
трговину и навигацију
Пољопривредним машинама, прибором
и справама укључујући
тракторе
Остала трговина на велико

I тромј. '09.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

1st quarter '09

1st quarter '09
1st quarter '08

1st quarter '09
4th quarter '08

1 055

100,4

81,1

2 712
17 388
6 303

120,3
98,9
75,4

119,6
83,0
62,4

3 470

62,4

111,1

52 210

98,0

87,1

Tool machines for metal and wood
processing
Construction machines
Office machines and equipment
Other industry, trade and navigation
machines
Agricultural machines, accessories and
implements including tractors
Other wholesale

2. Промет у трговини на мало према трговинском подразреду у хиљадама КМ

Turnover in retail trade by subclass of trading activities in thousand KM
I тромј. '09.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

1st quarter '09

1st quarter '09
1st quarter '08

1st quarter '09
4th quarter '08

672 989

88,1

72,5

TOTAL

19 382

81,1

75,7

Retail trade of motor vehicles

632

91,2

60,5

Maintenance and repair of motor vehicles

14 298

94,4

58,0

Retail trade of motor vehicles parts and
accessories

121

-

112,8

121

-

112,8

-

-

-

Retail trade, maintenance and repair of
motorcycles and related parts and
accessories
Retail trade of motorcycles and related
parts and accessories
Maintenance and repair of motorcycles

Трговина на мало моторним горивима

148 131

76,6

60,0

Retail trade of motor fuels

Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
Претежно храном, пићем и дуваном
Мјешовитом робом

237 938

106,1

83,6

Retail trade in non-specialized stores

159 786
78 152

106,7
104,7

90,1
72,7

72 441

86,3

74,9

Retail trade with food, beverages and
tobacco in specialized stores

73,0
112,9
219,4
106,7
76,0
117,1
75,1

89,5
71,8
124,4
54,1
70,4
100,4
70,2

Fruit and vegetables
Meat and meat preparations
Fish, crustaceans and mollusks
Bread, cakes and sweets
Alcoholic and other drinks
Tobacco products
Other retail trade in specialized stores

УКУПНО
Трговина на мало моторним возилима
Одржавање и оправка моторних возила
Трговина на мало дијеловима и прибором
за моторна возила
Трговина на мало, одржавање и оправка
мотоцикала и дијелова и прибора за
мотоцикле
Трговина на мало мотоциклима, њиховим
дијеловима и прибором
Одржавање и оправка мотоцикала

Трговина на мало храном, пићима и
дуваном у специјализованим
продавницама
Воћем и поврћем
Месом и производима од меса
Рибом, љускарима и мекушцима
Хљебом, колачима и слаткишима
Алкохолним и другим пићима
Производима од дувана
Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама

2
3
1
4
37
15
7

861
899
284
727
055
388
226

3

Predominantly food, beverages and tobacco
Miscellaneous
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2. Промет у трговини на мало према трговинском подразреду у хиљадама КМ - наставак

Turnover in retail trade by subclass of trading activities in thousand KM - continued

Трговина на мало фармацеутским,
медицинским, козметичким и тоалетним
препаратима
Издавање и справљање лијекова по
рецептури
Трговина на мало медицинским
препаратима и ортопедским помагалима
Трговина на мало козметичким и
тоалетним препаратима

I тромј. '09.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

1st quarter '09

1st quarter '09
1st quarter '08

1st quarter '09
4th quarter '08
Retail trade of pharmaceutical, medical,
cosmetics and toilette preparations

34 305

105,7

97,7

26 217

106,1

96,6

1 220

90,0

102,1

6 868

107,4

101,2

144 068

77,3

68,0

339
884
790
896
619

88,7
75,3
104,8
85,4
74,3

60,2
72,4
76,5
52,4
61,7

Textile
Clothing
Footwear and leader products
Furniture and lighting equipment
Household apparatus, radio and TV sets

39 091
6 074

71,5
96,0

52,4
68,4

Metal goods, dyes and glass
Books, newspapers and office supplies

49 375

75,8

96,0

Other retail trade in specialized stores

Трговина половном робом у продавницама

418

140,0

100,8

Трговина изван продавница
Трговина на мало на тезгама и пијацама
Остала трговина на мало изван
продавница

738
51
687

136,4
141,4
136,0

75,5
63,0
76,6

Trade in outlets
Retail trade via stalls and markets
Other retail trade in outlets

Оправка осталих електричних апарата за
домаћинство
Оправка радио и телевизијских апарата
Оправка осталих електричних апарата за
домаћинство
Оправка сатова, часовника и накита

517

89,6

81,5

Repair of other electric household apparatus

1
504

111,7
99,0

273,3
82,4

6

46,8

53,9

7

12,3

54,9

Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама
Текстилом
Одјећом
Обућом и предметима од коже
Намештајем и опремом за освјетљавање
Апаратима за домаћинство радио и ТВ
уређајима
Металном робом, бојама и стаклом
Књигама, новинама и писаћим
материјалом
Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама

Оправка на другом мјесту непоменута

2
13
9
10
12

Selling and making drugs in accordance
with a prescription
Retail trade of medical preparation and
orthopedic equipment
Retail trade of cosmetics and toilette
preparation
Other retail trade in specialized stores

Retail trade of second hand goods in stores

Repair of radio and TV apparatus
Repair of other electric household
apparatus
Repair services of watches, clocks and
jewellery
Repair on the other place n.e.s.
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