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Методолошка објашњења Methodological explanations 
  

Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  

Подаци о промету робе у трговини на мало прикупљени 
су Мјесечним извјештајем трговине на мало, путем 
извјештаја, од узорком изабраних пословних субјеката  који 
су, према претежној дјелатности разврстани у трговину на 
мало  (област  47 КД) као и изабрaни пословни субјекти који 
су, према претежној дјелатности, разврстани у друге 
дјелатности, али обављају и дјелатност трговине на мало. 

Data on turnover of goods in retail trade are collected 
through the Monthly report on retail trade, with reports submitted 
by sampled business entities that are, based on their prevailing 
activity, classified into retail trade (division 47 of the KD) and 
sampled business entities that are, based on their prevailing 
activity, classified into other activities but are engaged in retail 
trade. 

  
Подаци о промету робе у дистрибутивној трговини 

прикупљени су Тромјесечним извјештајем дистрибутивне 
трговине, путем извјештаја, од узорком изабраних пословних 
субјеката  који су, према претежној дјелатности разврстани у 
подручје дјелатности G (област 45, 46 и  47 - КД) као и 
изабрани пословни субјекти који су, према претежној 
дјелатности, разврстани у друге дјелатности, али обављају и 
дјелатност трговине. 

Data on turnover of goods in distributive trade are obtained 
through the Quarterly report on distributive trade, with reports 
submitted by sampled business entities that are, based on their 
prevailing activity, classified into the section G (divisions 45, 46 
and 47 of the KD) and sampled business entities that are, based 
on their prevailing activity, classified into other activities but are 
engaged in trade activities.   

  
Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 

  
Од  јануара 2013. године  Методологија дистрибутивне 

трговине у потпуности је хармонизована са регулативом ЕУ за 
краткорочне статистике, како у погледу прикупљања  и обраде 
података тако и погледу дефиниција. 

Since January 2013, the Methodology of distributive trade is 
fully harmonised with the EU Regulation on short-term statistics, 
both in terms of the data collection and processing and in terms of 
definitions. 

  
Ради формирања серија података дистрибутивне 

трговине,  за 2012. и претходне године,  спроведена је 
ревизија постојећих података унутрашње трговине. 

For the purpose of forming data series of distributive trade 
for 2012 and previous years, the existing data on retail trade were 
revised. 

  
Подаци о промету предузетника нису укључени у укупан 

промет. 
Data on turnover realised by entrepreneurs are not included 

in total turnover. 
  
Истраживања дистрибутивне трговине проводе се на бази 

узорка,  дизајнираног као случајни стратификовани узорак  
креиран на основу података Статистичког пословног  регистра.  

Distributive trade surveys are implemented on a sample 
designed as a random stratified sample based on the Statistical 
Business Register data.  

Стратификација циљне популације истраживања  
извршена је према класи финансијског податка (финансијски 
извјештај за претходну годину) и дјелатности предузећа у 
оквиру подручја G. Као помоћна стратификациона варијабла 
коришћен је број запослених. 

Stratification of the target population was carried out based 
on class of financial data (financial report for the previous year) 
and activity of enterprise within the section G. The number of 
employees was used as an auxiliary variable for stratification. 

На темељу резултата добијених узорком оцјењује се 
цијели скуп. 

The entire set is estimated based on the results obtained 
on the sample.  

У узорак мјесечне трговине на мало укључени су сви 
активни пословни субјекти из статистичког пословног регистра, 
који се баве дјелатношћу трговине на мало (подручје G област 
47 – КД), осим трговине моторним возилима и мотоциклима,  
који имају годишњи промет  већи од 2 000 000 КМ као и 
узорком изабрани пословни субјекти са годишњим прометом 
од 100 000 КМ до 1 999 999 КМ.  Нису обухваћени субјекти са  
годишњим прометом испод 100 000 КМ. 

The sample of monthly retail trade covers all active 
business entities from the statistical business register engaged in 
retail trade (section G, division 47 of the KD), except trade of 
motor vehicles and motorcycles, whose annual turnover exceeds 
2,000,000 KM, as well as sampled business entities with annual 
turnover between 100,000 KM and 1,999,999 KM. Entities with 
annual turnover under 100,000 KM are not included.  

 
Узорак тромјесечне дистрибутивне трговине обухвата 

све активне пословне субјекте  из статистичког пословног 
регистра, који се баве дјелатношћу трговине (подручје G КД),   
који имају годишњи промет већи од 4 000 000 КМ као и 
узорком изабрани пословни субјекти са годишњим прометом 
од 100 000 КМ до 3 999 999 КМ.  Нису обухваћени  привредни 
субјекти са  годишњим прометом испод 100 000 КМ. 

The sample of quarterly distributive trade covers all active 
business entities from the statistical business register engaged in 
trade activities (section G of the KD) whose annual turnover 
exceeds 4,000,000 KM, as well as sampled business entities with 
annual turnover between 100,000 KM and 3,999,999 KM. 
Business entities with annual turnover under 100,000 are not 
included. 

Обрада података за израчун индекса базира се на 
укупном промету свих дјелатности пословних субјеката чија је 
претежна дјелатност трговина (нека од дјелатности G КД), док 
за пословне субјекте чија претежна дјелатност није трговина 
узима се само промет од трговинских дјелатности које 
обављају. 

Data processing for the calculation of indices is based on 
total turnover of all activities of business entities whose prevailing 
activity is trade (one of the activities in the section G of the KD), 
while for business entities whose prevailing activity is not trade 
only turnover from trade activities is taken into account. 
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Презентација индекса Presentation of indices 
  
У 2013. год. урађена је ревизија и прерачун података 

унутрашње трговине за претходне године и формирана је  
вишегодишња серија индекса у области дистрибутивне 
трговине, те је овим омогућено презентовање индекса у три 
облика: изворном (неприлагођеном), календарски 
прилагођеном и десезонираном облику. Из календарски 
прилагођених серија уклоњен је утицај различитих 
календарских дана, док су из десезонираних индекса 
уклоњени и утицај различитих календарских дана и утицај 
сезоне. Календарско и сезонско прилагођавање рађено је  у 
Деметра апликацији (верзија 2.2) методом ТRАМО-SЕАТS на 
изворним мјесечним, односно тромјесечним серијама 
података. Због својства примјењене методе прилагођавања, 
додавањем нових опсервација могу настати одређене 
промјене на ранијој серији већ објављених сезонски и 
календарски прилагођених индекса. 

Номинални индекси приказују кретање промета у текућим 
цијенама. Реални индекси добијени су дефлационирањем 
номиналних индекса индексом потрошачких цијена. 

In 2013, data on domestic trade for previous years were 
revised and recalculated and a multi-year series of indices for 
distributive trade was formed. This allowed the presentation of 
indices in three forms: original (non-adjusted), working-day 
adjusted and seasonally adjusted indices. Effects of different 
number of working days were eliminated from working-day 
adjusted series, while from seasonally-adjusted indices both 
effects of different number of working days and seasonal effects 
were eliminated. Working-day and seasonal adjustments were 
done using the Demetra application (version 2.2), applying the 
TRAMO-SEATS method on original monthly and quarterly series 
of data. Due to the character of the implemented adjustment 
method, new observations for each following month could cause 
subsequent corrections of already published seasonally and 
working-day adjusted indices. 

Nominal indices present trends of turnover at current prices. 
Real indices are calculated by deflating nominal indices with the 
consumer price index. 

  
Подаци су исказани по областима према Класификацији 

дјелатности КДБиХ 2010  која у потпуноси одговара ЕУ 
Класификацији NACE Rev.2. 

The data are presented by division of the Classification of 
Economic Activities KD BiH 2010 which fully complies with the EU 
Nace Rev.2 Classification.  

  
Дефиниције Definitions 

  
Дистрибутивна трговина је скуп свих облика 

трговинских активности, од набавке робе од произвођача до 
испоруке робе крајњим потрошачима на домаћем тржишту. 
Она обухвата: трговину на велико за властити рачун, 
посредовање у трговини на велико, трговину на мало и 
поправка моторних возила и мотоцикала, те предмета за 
личну употребу у домаћинству. 

Distributive trade includes all forms of trade activities, from 
the purchase of goods from manufacturers to the delivery of 
goods to final consumers on domestic market. It covers wholesale 
trade for own account, intermediation in wholesale trade, retail 
trade and repair of motor vehicles and motorcycles and of 
personal and household goods.  

  Трговина на велико је активност куповине и препродаје 
робе индустријским, трговачким, професионалним 
корисницима и установама и другим пословним субјектима 
који се баве трговином на велико или на мало. Такође, 
укључује и транзитни промет робе (продаја робе која се по 
налогу продавача директно испоручује купцу без претходног 
ускладиштења код продавача). 

Wholesale trade is the activity of purchase or resale of 
goods to industrial, commercial or professional users and 
institutions and other business entities engaged in wholesale or 
retail trade. It also includes transit turnover of goods (sale of 
goods that are by a seller’s order delivered directly to a 
purchaser, without being previously stored by the seller).  

  Трговина на мало обухвата активности продаје роба 
крајњим потрошачима, односно становништву (за личну 
потрошњу или за употребу у домаћинству) 

Retail trade covers the activities of sale of goods to final 
consumers, i.e. to the population (for personal consumption of for 
household use). 

  Трговина на велико и на мало моторним возилима и 
мотоциклима обухвата све дјелатности (осим производње и 
изнајмљивања) везане за моторна возила и мотоцикле, 
обухватајући камионе и теретњаке као што су трговина на 
велико и на мало новим и половним возилима, поправка и 
одржавање возила и трговина на велико и на мало 
дијеловима и прибором за моторна возила и мотоцикле. Исто 
тако, у ову област спадају и дјелатности посредовања, тј. 
посредника у трговини на велико и на мало возилима. 

Wholesale and retail trade of motor vehicles and 
motorcycles covers all activities (except manufacture and 
renting) related to motor vehicles and motorcycles, including 
lorries and trucks, such as the wholesale and retail trade of new 
and second-hand vehicles, the repair and maintenance of 
vehicles and the wholesale and retail trade of parts and 
accessories for motor vehicles and motorcycles. Also included 
are intermediation activities, i.e. activities of commission agents 
involved in wholesale or retail trade of vehicles.  

  Промет је укупан фактурисани износ који пословни 
субјект обрачуна за продате робе или пружене услуге у 
трговини током референтног периода трећим лицима и 
одговара њиховој тржишној вриједности.  

Turnover represents the total invoiced amount accounted by 
a business entity for goods sold or services rendered in trade 
during the reference period to third persons and it reflects their 
market value.  

  
Порез на додану вриједност (ПДВ) искључен је из 

промета. 
Value added tax (VAT) is not included in turnover. 
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21.1. Индекси промета на мало  

Indices of retail trade turnover 
∅2010=100 

 Номинални индекси 
Nominal indices 

Реални индекси 
Real indices 

 изворни 
original 

десезонирани 
seasonally adjusted 

календарски прилагођени 
working-day adjusted 

изворни 
original 

десезонирани 
seasonally adjusted 

календарски прилагођени 
working-day adjusted 

УУккууппаанн  ппррооммеетт  ттррггооввииннее  ннаа  ммааллоо    
TToottaall  ttuurrnnoovveerr  iinn  rreettaaiill  ttrraaddee 

2009 90,7 90,7 94,9 94,6 94,7 94,9 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 107,0 107,3 102,7 102,5 102,6 102,7 
2012 112,2 113,1 104,2 104,0 104,2 104,2 
2013 135,0 140,5 126,4 126,1 126,3 126,4 
2014 123,5 125,1 117,5 116,9 118,1 117,5 
2015 123,3 125,3 122,0 121,7 122,7 122,0 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо,,  ооссиимм  ттррггооввииннее  ммооттооррнниихх  ггоорриивваа  ии  ммааззиивваа  
RReettaaiill  ttrraaddee,,  eexxcceepptt  ttrraaddee  ooff  mmoottoorr  ffuueellss  aanndd  lluubbrriiccaannttss 

2009 89,1 89,3 90,7 90,2 90,5 90,7 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 108,7 109,2 107,2 107,1 107,2 107,2 
2012 111,4 112,3 108,7 108,4 108,7 108,7 
2013 137,5 145,8 133,9 133,5 134,2 133,9 
2014 128,2 130,3 126,6 125,8 127,8 126,6 
2015 129,2 132,4 129,1 128,6 130,6 129,1 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ггооррииввииммаа  ии  ммааззииввииммаа  
RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ffuueellss  aanndd  lluubbrriiccaannttss 

2009 93,5 93,2 102,8 102,8 102,6 102,8 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 
2011 103,7 103,8 94,1 94,1 94,1 94,1 
2012 113,7 114,6 95,8 95,8 96,1 95,8 
2013 130,4 130,6 112,2 112,2 111,8 112,2 
2014 114,9 115,5 100,4 100,4 100,5 100,4 
2015 112,5 112,1 108,8 108,8 108,4 108,8 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ххрраанноомм,,  ппиићћеемм  ии  ддууввааннссккиимм  ппррооииззввооддииммаа  
RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ffoooodd,,  bbeevveerraaggeess  aanndd  ttoobbaacccc 

2009 91,9 91,8 94,8 94,5 94,8 94,8 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 116,0 115,8 112,2 112,1 111,9 112,2 
2012 123,5 123,7 116,1 116,3 116,3 116,1 
2013 147,0 147,0 136,3 136,7 135,9 136,3 
2014 132,6 133,0 122,9 122,7 123,2 122,9 
2015 119,1 118,9 110,9 110,5 110,7 110,9 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ннееппррееххррааммббеенниимм  ппррооииззввооддииммаа  
RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  nnoonn--ffoooodd  pprroodduuccttss 

2009 87,6 87,9 88,3 87,7 87,9 88,3 
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2011 104,5 105,4 104,3 104,1 104,6 104,3 
2012 104,4 105,7 104,3 103,8 104,3 104,3 
2013 132,0 145,2 132,4 131,7 133,3 132,4 
2014 125,7 128,8 128,7 127,6 130,4 128,7 
2015 135,1 140,3 139,7 139,2 142,2 139,7 
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21.2. Индекси промета у дистрибутивној трговини по областима КД 
Indices of distributive trade turnover, by section of activity classification 
 

                 ∅2010=100  

  
Изворни 
Original 

Десезонирани 
Seasonally adjusted 

Календарски прилагођени 
Working-day adjusted 

ДДииссттррииббууттииввннаа  ттррггооввииннаа  ––  ууккууппнноо  
DDiissttrriibbuuttiivvee  ttrraaddee  ––    ttoottaall  

2009 89,8 90,7 90,0 
2010 100,0 100,0 100,0 
2011 106,2 106,2 106,1 
2012 89,1 93,5 93,7 
2013 88,5 94,2 94,9 
2014 87,3 94,3 93,2 
2015 89,0 96,3 95,3 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ввееллииккоо  ии  ммааллоо  ммооттооррнниимм  ввооззииллииммаа  ии  ммооттооццииккллииммаа,,  ппооппррааввккаа  ммооттооррнниихх  ввооззииллаа  ии  
ммооттооццииккааллаа  

WWhhoolleessaallee  aanndd  rreettaaiill  ttrraaddee  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  mmoottoorrccyycclleess;;  rreeppaaiirr  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  mmoottoorrccyycclleess  

2009 96,9 95,4 96,2 
2010 100,0 100,0 100,0 
2011 110,8 108,5 111,2 
2012 102,9 103,0 105,7 
2013 101,8 104,1 107,3 
2014 125,7 130,5 132,2 
2015 125,0 130,0 131,2 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ввееллииккоо,,  ооссиимм  ттррггооввииннее  ммооттооррнниимм  ввооззииллииммаа  ии  ммооттооццииккллииммаа  
WWhhoolleessaallee  ttrraaddee,,  eexxcceepptt  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  mmoottoorrccyycclleess  

2009 89,7 91,3 90,3 
2010 100,0 100,0 100,0 
2011 104,4 104,4 103,6 
2012 79,8 86,7 86,1 
2013 78,2 86,4 85,9 
2014 79,5 87,6 86,4 
2015 79,4 88,1 86,7 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо,,  ооссиимм  ттррггооввииннее  ммооттооррнниимм  ввооззииллииммаа  ии  ммооттооццииккллииммаа  
RReettaaiill  ttrraaddee,,  eexxcceepptt  ooff  mmoottoorr  vveehhiicclleess  aanndd  mmoottoorrccyycclleess  

2009 89,2 88,9 88,8 
2010 100,0 100,0 100,0 
2011 109,6 109,6 110,5 
2012 107,5 106,4 107,8 
2013 108,9 109,2 111,8 
2014 99,6 103,8 102,7 
2015 105,6 109,2 108,9 

 

 
 
21.3. Промет у дистрибутивној трговини по областима КД, 2015. 

Turnover in distributive trade, by section of activity classification, 2015 
                      хиљ. КМ 

Области КД 
Section of activity classification 

Вриједност промета без 
ПДВ-а 

Value of turnover, VAT 
excluded 

УКУПНО / TOTAL 6 679 249 
Трговина на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима, 
поправка моторних возила и мотоцикала / Wholesale and retail trade of 
motor vehicles and motorcycles; repair of motor vehicles and motorcycles 

335 268 

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима / 
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 

3 918 488 

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима / 
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 

2 425 493 
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21.4. Промет по робним групама дјелатности трговине на мало, 2015. 

Turnover by group of goods in retail trade, 2015 
хиљ. КМ / thous. КМ 

Назив ставке 
Item name 

Вриједност промета без ПДВ-а 
Value of turnover, VAT excluded 

УКУПНО / TOTAL 2 811 662 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ввооћћеемм,,  ппооввррћћеемм,,  ммеессоомм,,  ррииббааммаа,,  ппееккааррссккиимм  ии  ммллиијјееччнниимм  ппррооииззввооддииммаа,,  јјаајјииммаа  ии  сслл..  //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  
ffrruuiitt,,  vveeggeettaabblleess,,  mmeeaatt,,  ffiisshh,,  bbaakkeerryy  aanndd  ddaaiirryy  pprroodduuccttss,,  eeggggss,,  eettcc..   

377 646 

Свјежим воћем и поврћем / Fresh fruit and vegetables 53 529 

Прерађевинама од воћа и поврћа / Prepared and preserved fruit and vegetables 14 157 

Свјежим месом / Meat  28 713 

Месним производима / Meat products 62 649 

Рибом, љускарима и мекушцима / Fish, crustaceans and molluscs 20 758 

Пекарским производима / Bakery products 45 304 

Слаткишима / Sugar confectionery 80 961 

Млијечним производима / Dairy products 60 507 

Јајима / Eggs 11 068 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ооссттааллоомм  ххрраанноомм,,  ппиићћииммаа  ии  ддууввааннссккиимм  ппррооииззввооддииммаа    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ootthheerr  ffoooodd,,  bbeevveerraaggeess  aanndd  ttoobbaaccccoo  
pprroodduuccttss 

621 989 

Кафом, чајем, какаом и зачинима / Coffee, tea, cocoa and spices 50 348 

Јестивим уљима и мастима / Edible oils and fats 29 356 

Хомогенизованом и дијеталном храном / Homogenised and dietetic food 5 978 

Осталим прехрамбеним прoизводима / Other food products 162 079 

Алкохолним пићима / Alcoholic beverages 121 581 

Осталим пићима / Other beverages 92 237 

Дуванским производима / Tobacco products 129 607 

Минералном изворском водом / Mineral and spring water 30 803 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ииннффооррммааццииоонноомм  ии  ккооммууннииккааццииоонноомм  ооппррееммоомм    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eeqquuiippmmeenntt 18 653 

Рачунарима, периферном и програмском опремом (софтвером) / Computers, computer peripheral equipment and 
software 

10 945 

Телекомуникацијском опремом / Telecommunications equipment 1 340 

Аудио и видео опремом / Audio and video equipment 6 368 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ггрраађђееввииннссккиимм  ммааттеерриијјааллоомм  ии  ммееттааллнноомм  ррооббоомм    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  aanndd  mmeettaall  ggooooddss 233 401 

Металном робом / Metal goods 25 886 

Бојама и лаковима / Paints and varnishes 15 627 

Равним стаклом / Flat glass 103 

Вртларским машинама / Garden equipment 1 744 

Водоинсталатерском опремом и опремом за гријање / Plumbing and heating equipment 22 383 

Санитарном опремом / Sanitary equipment 35 762 

Алатима / Tools 6 235 

Грађевинским материјалом / Construction materials 125 661 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ппррооииззввооддииммаа  ззаа  ддооммааћћииннссттввоо  //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  hhoouusseehhoolldd  eeqquuiippmmeenntt 139 823 

Текстилом / Textiles 9 356 

Завјесама / Curtains 1 491 
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21.4. Промет по робним групама дјелатности трговине на мало, 2015. 

Turnover by group of goods in retail trade, 2015 
(наставак/continued)            хиљ. КМ / thous. КМ 

Назив ставке 
Item name 

Вриједност промета без ПДВ-а 
Value of turnover, VAT excluded 

Зидним тапетама, подним облогама и теписима / Carpets, rugs, wall and floor coverings 5 556 

Електричним кућним апаратима / Electrical household appliances 46 273 

Намјештајем / Furniture 33 468 

Опремом за расвјету / Lighting equipment 10 831 

Производима од дрвета, плуте и трске / Wooden, cork and wickerwork goods 8 356 

Музичким инструментима и партитуре / Musical instruments and scores 5 982 

Грчаријом, стакленим производима, порцуланом, лонцима, прибором за јело, неелектричним апаратима, 
производима и опремом / Pottery, glassware, porcelain, pots, cutlery, non-electrical appliances, products and equipment  

18 510 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ппррооииззввооддииммаа  ззаа  ккууллттуурруу  ии  ррееккррееаацциијјуу    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ccuullttuurraall  aanndd  rreeccrreeaattiioonn  ggooooddss 39 113 

Књигама  / Books 5 305 

Новинама и часописима / Newspapers and magazines 5 353 

Прибором за писање / Stationery 6 144 

Музичким и видео снимцима (укључујући и празне цд и касете) / Music and video recordings (including blank CDs and 
tapes) 

726 

Спортском опремом / Sporting equipment 17 798 

Опремом за камповање / Camping goods 311 

Играма и играчкама / Games and toys 3 250 

Поштанским маркама и кованицама / Stamps and coins 15 

Сувенирима и умјетнинама (искључујући антиквитете) / Souvenirs and art originals (antiques excluded) 212 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ооддјјеећћоомм,,  ффааррммааццееууттссккиимм,,  ммееддииццииннссккиимм  ии  ттооааллееттнниимм  ппррооииззввооддииммаа,,  ццввиијјеећћеемм,,  ссааддннииццааммаа,,  ккуућћнниимм  
љљууббииммццииммаа  ии  ххрраанноомм  ззаа  ккуућћннее  љљууббииммццее    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ccllootthhiinngg,,  pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall  aanndd  mmeeddiiccaall  ggooooddss  aanndd  ttooiilleett  aarrttiicclleess,,  
fflloowweerrss,,  ppllaannttss,,  ppeett  aanniimmaallss  aanndd  ppeett  ffoooodd  

474 372 

Одјећом / Clothing 59 076 

Обућом / Footwear 45 197 

Кожним производима и путном опремом / Leather goods and travel accessories 10 242 

Фармацеутским производима / Pharmaceutical goods 218 687 

Медицинским и ортопедским производима / Medical and orthopaedic goods 11 864 

Козметичким и тоалетним производима / Cosmetic and toilet articles 52 574 

Цвијећем, садницама и сјемењем / Flowers, plants and seeds 18 999 

Ђубривима и агро-хемијским производима / Fertilisers and agrochemical products 52 797 

Кућним љубимцима и храном за кућне љубимце / Pet animals and pet food 4 937 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ммооттооррнниимм  ггооррииввииммаа    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  mmoottoorr  ffuueellss 762 448 

Моторним горивима  / Motor fuels 677 348 

Сатовима и накитом / Watches and jewellery 4 370 

Фотографском, оптичком и прецизном опремом, услуге оптичара / Photographic, optical and precision equipment, 
activities of opticians 

187 

Производима за чишћење / Cleaning preparations 7 970 

Лож уљем, боцама за плин, угљем и дрветом / Fuel oil, bottled gas, coal and fuel wood 72 572 
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21.4. Промет по робним групама дјелатности трговине на мало, 2015. 

Turnover by group of goods in retail trade, 2015 
(наставак/continued)            хиљ. КМ / thous. КМ 

Назив ставке 
Item name 

Вриједност промета без ПДВ-а 
Value of turnover, VAT excluded 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ооссттааллиимм  ннооввиимм  ппррооииззввооддииммаа    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  ootthheerr  nneeww  ggooooddss 143 059 

Осталим непрехрамбеним производима / Other non-food products 38 976 

Житарицама, уљарицама, пољопривредним сјемењем и сточном храном / Cereals, oilseeds, agricultural seeds and  
animal feeds 

73 970 

Машинама и опремом / Machinery and equipment 14 540 

Непрехрамбеним производима / Non-food products 15 573 

ТТррггооввииннаа  ннаа  ммааллоо  ккоорриишшттеенниимм  ппррооииззввооддииммаа    //  RReettaaiill  ttrraaddee  ooff  sseeccoonndd--hhaanndd  ggooooddss 1 158 

Антиквитетима / Antiques 858 

Кориштеним књигама / Second-hand books 0 

Осталим кориштеним производима / Other second-hand goods 299 
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Г-21.1. Номинални и реални изворни индекси промета у трговини на мало 
Nominal and real original indices of turnover in retail trade  

 
 
 
 
Г-21.2. Промет у дистрибутивној трговини по областима КД, 2015.  

Turnover in distributive trade, by section of activity classification, 2015 
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Реални индекси 
Real indices 
 

Номинални индекси 
Nominal indices 

Трговина на велико и на мало моторним возилима и 
мотоциклима, поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade of motor vehicles and 
motorcycles; repair of motor vehicles and motorcycles 

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима 
и мотоциклима / Wholesale trade, except of motor vehicles 

and motorcycles 

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и 
мотоциклима / Retail trade, except of motor vehicles and 

motorcycles 

УКУПНО / TOTAL 
мил. КМ 
mill. KM 


