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Промет робе у трговини на мало у Републици Србији 
- III тромесечје 2004. године - 

 
  

1. Индекси промета у текућим ценама по гранама делатности 
 VII-IX 2004/VII-IX 2003 I-IX 2004/I-IX 2003 
 Република 

Србија 
Централна 
Србија Војводина Република 

Србија 
Централна 
Србија Војводина 

       
Укупно 133,7 138,6 120,1 125,2 128,7 115,3 

       
Трговина на мало у неспеци-
јализованим продавницама 137,1 139,5 132,9 133,7 135,9 129,9 
 
Трговина на мало храном, 
пићима и дуваном у специ-
јализованим продавницама 106,5 113,2 87,4 99,7 102,8 89,3 
 
Трговина на мало фармаце-
утским, медицинским, козме-
тичким и тоалет. препарат. 127,0 140,4 98,1 118,0 124,1 102,3 
 
Трговина на мало моторним 
возилима, мотоциклима, де-
ловима, прибором и мото-
рним горивима 131,4 136,6 112,4 119,3 122,3 108,2 
 
Остала трговина на мало 150,0 154,5 136,8 141,1 148,5 119,5 
 
 
 
 
2. Индекси промета по месецима у 2004. години - Република Србија                  Ø 2003=100 

 Ø I-IX VII VIII IX 
     

У текућим ценама 119,8 134,6 137,4 144,8 
У сталним ценама 111,5 123,1 124,7 128,0 

 
 
 
 
3. Структура промета по робним групама у 2004. години - Република Србија                  у % 

 

Укупно 

Прехрам-
бени прои-
зводи и 
алкохолна 
пића 

Дуван и 
цигарете 

Одећа и 
обућа 

Намештај 
и теписи 
за домаћ. 
и кућни 
апарати 

Фарма-
цеутски 
прои-
зводи 

Моторна 
возила, 
мотоцикли 
и делови и 
прибор 

Гориво за 
моторна 
возила и 
мотоци-
кле 

Остало 

          
VII – IX 100 28,1 3,1 3,9 4,5 3,4 4,5 33,2 19,3 
I – IX 100 29,4 3,5 4,0 4,5 3,8 4,0 30,3 20,5 
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Промет робе у трговини на мало, у Републици Србији у трећем тромесечју 2004. године у 
односу на исто тромесечје 2003. године, у текућим ценама, је већи за 33,7%, у Централној Србији за 
38,6%, а у Војводини за 20,1%. Промет робе, за првих девет месеци 2004. године, у односу на исти 
период претходне године, је већи у текућим ценама у Републици Србији за 25,2%, у Централној Србији 
за 28,7%, а у Војводини за 15,3%. 

 
 

Напомене уз објављене податке 
 
Показатељи о промету робе у овом саопштењу представљају вредност продате робе 

предузећа, која обављају промет робе на мало, а коју су продала (испоручила) крајњим потрошачима, 
пре свега становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, као и правним и физичким 
лицима за обављање њихових делатности. 

Добијени показатељи су резултат редовног тромесечног статистичког истраживања, које се од 
почетка 2003. године реализује на узорку предузећа свих облика својине, а јединице посматрања су 
трговинска предузећа, као и она предузећа чија претежна делатност није трговина, али имају у свом 
саставу пословне јединице које обављају делатност трговине на мало. Подаци су прикупљени према 
Класификацији делатности (КД), по којој су обухваћене све трговинске подгрупе у трговини на мало, 
изузев услуга (одржавање и оправка моторних возила и мотоцикала и оправка предмета за личну 
употребу и домаћинство). 

Примењен је једноетапни стратификовани узорак, где су предузећа разврстана у стратуме 
према висини оствареног промета у претходном периоду. У узорак су намерно укључена екстремно 
велика предузећа, а остала предузећа су изабрана случајно. На основу тако добијених резултата су 
израчунате оцене за цео скуп.  

Индекси у сталним ценама су добијени дефлационирањем индекса у текућим ценама, 
одговарајућим индексима цена робе у трговини на мало, без струје. 
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