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Унутрашња трговинa у Републици Србији 
- I тромесечје 2009. године - 

 
 
 

 

У првом тромесечју 2009. године предузећа у Републици Србији остварила су промет у трговини на мало  
од 230 882 мил. РСД, а у трговини на велико 385 351 мил. РСД. У односу на просек 2008. године, предузећа су  
забележила пад промета у трговини на мало у текућим ценама од 15,8%, а у сталним ценама 19,4%. У истом 
периоду, у трговини на велико забележен је пад промета, од 5,6% у текућим ценама.  
 
 

 
1.  Промет и индекси по гранама делатности 
 

Република Србија 

Промет са ПДВ-ом, мил. РСД Индекси, Ø2008=100 

 

укупно централна 
Србија Војводина укупно централна 

Србија Војводина 

 I тромесечје 2009 Ø I – III 2009 

Трговина на мало 

    
Текуће цене 

Укупно 230882 180132 50750 84,2 85,4 80,2 
       
У неспецијализованим  
продавницама 66791 49251 17540 108,0 121,6 82,2 
Храном, пићима и дуваном у 
специјализованим продавницама 14005 12048 1957 54,0 58,9 35,7 
Фармацеутским, медицинским, 
козметичким и тоалетним 
препаратима 32962 27025 5937 91,8 90,4 98,8 
Моторним возилима, мотоциклима, 
деловима, прибором и моторним  
горивима 65304 50623 14681 89,9 89,5 91,1 
Остала 51819 41184 10635 66,5 64,8 74,3 

    
Сталне цене 

Укупно - - - 80,6 82,1 76,1 

Трговина на велико 

    
Текуће цене 

Укупно 385351 284991 100360 94,4 97,7 86,0 
       
Пољоприв. сировинама и живим 
животињама 16424 9792 6632 52,7 114,5 29,4 
Храном, пићима и дуваном 65664 44599 21065 79,1 82,0 73,5 
Предметима за домаћ. 69846 57608 12237 81,2 84,8 67,7 
Репродукционим материјалом, 
отпацима и остацима, осим 
пољопривредних 115948 83422 32526 82,7 78,1 97,4 
Машинама, уређајима и прибором 14123 11197 2926 57,1 67,3 36,2 
Моторним возилима, мотоциклима, 
деловима и прибором 21880 16392 5488 99,0 83,1 231,5 
Остала 81466 61981 19486 386,5 352,6 556,4 
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2. Структура и индекси по робним групама у Републици Србији 

Трговина на мало  

 Укупно 

Прехра- 
мбени 

производи 
и алкохолна 

пића 

Дуван 
Одећа 

и 
обућа 

Намештај, 
теписи и 
кућни 

апарати за 
дома-
ћинство 

Фарма-
цеутски 

производи 

Моторна 
возила, 

мотоцикли, 
делови и 
прибор 

Гориво за 
моторна 
возила и 
мотоци-
кле 

Остало 

Структура тромесечја        

I 2009, у  % 100 24,3 3,0 5,5 4,8 11,9 10,2 17,9 22,4 

Тромесечни  индекси у текућим ценама  

I 2009 / I 2008 96,2 94,8 134,4 78,8 96,7 103,8 116,4 99,3 86,4 
I 2009 / IV 2008 78,1 71,9 114,2 48,3 71,3 90,1 117,5 86,2 72,7 

 

Трговина на велико  

 
 
 

Укупно 

Пољопри-
вредне 
сировине 
и живе 

животиње 

Прехра-
мбени 
произво-
ди и алко-
холна 
пића 

Дуван 
Фарма-
цеутски 

производи

Чврста, 
течна и 
гасовита 
горива 

Грађе-
вински 
матери-
јал и 

опрема 
(дрво и 
метал) 

Хемијски 
произво-

ди 

Машине, 
уређаји и 
прибор 

Остало 

Структура тромесечја          

I 2009, у  % 100 10,5 18,8 3,8 9,3 11,2 7,7 7,5 6,3 24,9 

Тромесечни  индекси у текућим ценама        

I 2009 / I 2008 106,0 143,0 113,2 107,6 121,4 93,1 84,3 93,5 100,4 104,8 
I 2009 / IV 2008 86,2 67,9 84,2 91,1 97,3 81,9 69,6 103,5 84,9 99,5 

 

Методолошке напомене 
Објављени показатељи резултат су редовних статистичких истраживања „Тромесечни извештај трговине 

на мало”, ТРГ-16, и „Тромесечни извештај трговине на велико”, ТРГ-16КВ , која се реализују на узорку предузећа. 
 Од 2009. године промењен је оквир за узорак и стратификација се врши према претежној делатности и 

величини предузећа.  
Оквир за избор предузећа у узорак јесу сва активна трговинска предузећа регистрована у сектору Е,  

областима 50, 51 и 52 Класификације делатности (осим предузећа регистрованих за промет услуга). Извор 
података за оквир је Статистички пословни регистар и квалитет оцењених података ових истраживања је у 
директној вези са ажурношћу Регистра. 

Узорком су обухваћена сва велика, средња и случајно изабрана мала предузећа. У оцену су укључена и 
одређена предузећа која према претежној делатности нису регистрована у трговини (сектор Е), али имају делове 
који обављају трговинску делатност.  

Од 2009. године код трговине на велико приказује се само промет робе купљене ради даље продаје 
(препродаја), а не и продаја сопствених производа.  

Поменуте методолошке измене су усклађене са препорукама ЕУ и  треба их имати у виду приликом 
поређења са подацима публикованим до 2009. године.   

Промет робе на мало представља вредност продате робе, коју су предузећа продала (испоручила) 
крајњим потрошачима, пре свега становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, као и правним и 
физичким лицима за обављање њихових делатности. 

Под прометом на велико подразумева се продаја робе трговинским предузећима и радњама које се 
баве продајом робе на мало, другим трговцима на велико, као и великим потрошачима за сопствену потрошњу. 
Промет трговине на велико обухвата и делатност посредовања. 

У промет трговине на мало и трговине на велико укључен је порез на додату вредност (ПДВ). 
Индекси у сталним ценама трговине на мало добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама 

одговарајућим индексима цена робе у трговини на мало, без струје. 
Десезонирани индекси промета трговине на мало у сталним ценама се објављују у публикацији 

„Месечни статистичи преглед“, од броја 3/2008. 
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