
ТРГОВИНА НА МАЛО  

RETAIL TRADE  
 

Укупан промет у трговини на мало у децембру 2013. године у 
односу на новембар 2013. године већи је за 3,2%, а у односу 
децембар 2012. године већи је за  19,9%, док је у односу на просјек 
2012. године већи за 18,7%. 

 Промет у трговини на мало, осим трговине моторним 
горивима и мазивима у децембру 2013. године у односу на новембар 
2013. године  већи је за 8,1%, a у трговини на мало моторним 
горивима и мазивима мањи је за 5,6%. 

  Total turnover in retail trade in December 2013, compared to 
November 2013, was 3.2% higher, while compared to December 2012 
it was 19.9% higher. Compared to the 2012 average, it was 18.7% 
higher.   

Turnover in retail trade, except trade of motor fuels and 
lubricants in December 2013, compared to November 2013, was 8.1% 
higher, and in retail trade of motor fuels and lubricants, 5.6% lower. 

 
Подаци дати у овом саопштењу добијени су на основу 

„Мјесечног извјештаја трговине на мало (ТРГ-1)“. 
       Методологија за истраживање темељи се на Уредби о 

краткорочним статистикама ЕУ-а бр. 1165/98.  
Истраживањем су обухваћена предузећа из Статистичког 

пословног регистра у  области 47 Класификације дјелатности и 
предузећа која су регистрована у другим дјелатностима, а 
обављају и дјелатност трговине на мало. 

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

Oд јануара 2013. године, статистички подаци о промету 
трговине на мало, обрађују и исказују према Класификацији 
дјелатности КДБиХ 2010 која садржајно и структурно у 
потпуности одговара ЕУ класификацији NACE Rev.2. 

 

Data in this release were obtained through the “Monthly 
Report on Retail Trade (TRG-1)”.  

Methodology for the survey is based on the EU Short-Term 
Statistics Regulation No.1165/98. 

The survey covers all enterprises from the Statistical Business 
Register in the division 47 of the Classification of Activities and 
enterprises registered within other activities which also perform retail 
trade activity.  

Turnover refers to the value of goods sold and services 
performed during the month, regardless of whether those were paid 
for or not. Turnover does not include value added tax (VAT). 

Starting from January 2013, data on turnover in retail trade 
have been collected, edited and published by section of activities in 
accordance with the Classification of Activities KD BIH 2010, which is 
in its content and structure completely harmonised with the EU 
Classification NACE Rev.2. 

 
1. НОМИНАЛНИ ИНДЕКСИ ПРОМЕТА РОБЕ У ТРГОВИНИ НА МАЛО               
   NOMINAL INDICES OF TURNOVER IN RETAIL TRADE   
 
 XII 2013  

XI 2013 
XII 2013  
XII 2012 

XII 2013  
 ø2010 

XII 2013  
ø2012 

 

Укупан промет  у трговини на мало 
 

103,2 

 

 
119,9 

 

 
133,2 

 

 
118,7 

 

Total turnover in retail trade 

Укупан промет у трговини на мало, 
осим моторним горивима и 
мазивима 

108,1 

 

118,2 

 

138,4 

 

124,2 

 

Total turnover in retail trade, 
except motor fuels and 
lubricants 

Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама 

115,2 

 

116,4 

 

138,8 

 

127,5 

 

Retail trade in non-specialised stores 

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

118,5 

 

113,8 

 

131,3 

 

121,6 

 

Retail trade of food, beverages and 
tobacco in specialised stores 

Остала трговина на мало у 
специјализованим продавницама 

97,6 

 

126,3 

 

137,6 

 

122,0 

 

Other retail trade in specialised stores 

Остала трговина на мало изван 
продавница 

104,5 

 

85,1 

 

165,9 

 

106,1 

 

Other retail trade out of stores 

Трговина на мало горивима и 
мазивима 

94,4 

 

123,5 

 

123,7 

 

108,8 

 

Automotive fuels and lubricants 
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