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ВНАТРЕШНА ТРГОВИЈА - INTERNAL TRADE
СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во декември 2018 година, 
во споредба со декември 2017 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во 
групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 13.2 %, а реално за 9.8 %), Трговија на мало со 
непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 8.6 %, а реално за 5.0 %), Трговија на мало, освен трговија со 
горива (номинално за 10.8 %, а реално за 8.1 %) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 4.8 %, а 
реално за 5.8 %).

Индекси на прометот во секторот Трговија, 
декември 2018 година

Turnover indices in the Trade Sector, 
December 2018

According to the preliminary data of the State Statistical Office, in December 2018, in comparison with December 2017, the turnover in 
retail trade increased in the following groups/classes: Retail sale of food, beverages and tobacco (by 13.2% in nominal terms and 9.8% 
in real terms), Retail sale of non-food products (except fuel), (by 8.6% in nominal terms and 5.0% in real terms), Retail trade, except 
automotive fuel (by 10.8% in nominal terms and 8.1% in real terms) and Retail trade of automotive fuel (by 4.8% in nominal terms and 
5.8% in real terms).
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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.
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Г-01: Структура на прометот во секторот Трговија, декември 2018 година 
G-01: Structure of turnover in the Trade Sector, December 2018

Т-01: Индекси на прометот и стапки на промена (номинални и реални) во секторот Трговија, декември 2018
T-01: Distributive trade turnover indices and change rates (value and volume), December 2018
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45 Трговија на големо и на мало со 
моторни возила и мотоцикли, делови и 
прибор и нивно одржување и поправка

14.6 - 110.7 - 45 Wholesale and retail trade and repair 
of motor vehicles and motorcycles 

46 Трговија на големо, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли

8.3 - 136.2 - 46 Wholesale trade, except of motor 
vehicles and motorcycles

47 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли

9.7 7.9 139.4 135.5 47 Retail trade, except of motor vehicles 
and motorcycles

Трговија на мало со храна, пијалаци и 
тутун

13.2 9.8 158.6 152.4 Retail sale of food, beverages and 
tobacco (G47_FOOD)

Трговија на мало со непрехранбени 
продукти, освен гориво

8.6 5.0 139.3 135.3 Retail sale of non-food products (except 
fuel) (G47_NFOOD_X_G473) 

Трговија на мало, освен трговија со 
горива

10.8 8.1 148.1 143.1 Retail trade, except automotive fuel 
(G47_X_G473)

Трговија на мало со автомобилски 
горива

4.8 5.8 110.5 109.7 Retail trade of automotive fuel (G473)


