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ЦЕНИ - PRICES

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се наменети за преиспитување 
или мониторирање на трошоците направени од страна на градежните претпријатија при изведувањето на процесот 
на изградба. Главни корисници на податоците за индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени 
производи (19) се градежните претпријатија кои се повикуваат на движењето на трошоците од одделот Кокс и 
рафинирани нафтени производи (19) во калкулациите при склучувањето на градежните договори.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2018 година, увозните цени од одделот Кокс и 
рафинирани нафтени производи (19) се повисоки за 0.8 % на месечно ниво и за 41.7 % на годишно ниво.

Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени              
производи (19), јуни 2018

Indices of import prices from the division Manufacture of coke and refined petroleum              
products (19), June 2018

Indices of import prices from the division Manufacture of coke and refined petroleum products (19) are intended for reviewing or 
monitoring costs incurred by a construction company in the execution of the construction process. The main users of indices of import 
prices from the division Manufacture of coke and refined petroleum products (19) are construction companies, which refer to the 
movement of construction costs in calculations when entering a construction contract.

According to the State Statistical Office data, in June 2018, the import prices from the division Manufacture of coke and refined petroleum 
products (19) increased by 0.8% at the monthly level and by 41.7% at the annual level.

Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Т-01: Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2018 
T-01: Indices of import prices from the division Manufacture of coke and refined petroleum products (19), June 2018
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ВКУПНО 100.8 115.8 141.7 113.7 123.6 TOTAL
Според КПД/20151) by KPD/20151)

19.20.21 Моторен бензин 100.5 118.9 136.0 109.8 118.5 19.20.21 Motor spirit (gasoline)
19.20.24 Горива за млазни мотори од 

бензински тип или керозин
104.4 116.6 143.4 117.2 125.5 19.20.24 Spirit type and kerosene jet fuel

19.20.26 Гасни масла (дизел) 100.3 117.6 144.5 116.3 122.9 19.20.26 Gas oils
19.20.28 Масла за ложење, н.д.м. (мазут) 102.8 119.2 139.3 110.5 144.8 19.20.28 Fuel oils n.e.c.

19.20.31 Пропан и бутан, течни (ТНГ) 101.9 91.9 128.6 100.2 115.7 19.20.31 Propane and butane, liquefied

1) КПД Класификација на производи по дејности 
1) KPD Classification of products by activity


