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Во 2019 година, претпријатијата со над 20 вработени што биле ангажирани во набљудуваните  деловни услуги1) 
оствариле над 90% од прометот со обезбедување специјализирани услуги за кои се регистрирани, освен 
претпријатијата ангажирани за обезбедување проектантски услуги (84.1 %).

Во однос на седиштето на деловниот субјект за кој е извршена деловната  услуга, малку повеќе од половината, 
односно 50.8 % од прометот е создаден со обезбедување услуги за домашните купувачи, 30.8 % во некоја од земјите 
на ЕУ, а во останатите земји се реализирани 18.4 % од вкупниот промет. 

Претпријатијата регистрирани за компјутерски услуги реализирале најголем промет од услугите наменети за  странски 
клиенти (67.9 %), од кои 44.1 % за некоја од земјите на ЕУ. Според видот на услугата, прометот бил реализиран од: 
компјутерско програмирање 60.0 %, обработка на податоци 15.1 %, компјутерски консултантски услуги 13.9 %, додека 
3.2 % од прометот е остварен од трговија со компјутерска опрема и софтвер. 

Повеќе од две третини од извршените проектантски услуги се специјализирани во областа на инженерството и 
техничкото советување (75 %), додека проектирањето на станбени и други проекти учествува со 1.7 % во прометот. 

Претпријатијата специјализирани за вршење техничко испитување и анализа оствариле 62.3 % од прометот од други 
услуги за техничко испитување и анализа, а испитувањето на исправноста на патничките возила учествува со 37.7 %. 

Претпријатијата ангажирани за обезбедување рекламни услуги генерирале 49.8 % од прометот од огласување преку 
медиуми, и тоа најмногу преку продажба на простор/време со надомест или врз база на договор, на ТВ/радио  
(59 %), односно 15.1 % преку интернет. Рекламните агенции генерирале 63.8% од приходите за рекламирање преку 
комплетна изработка на реклами, 19.0 % од развој на концепт на реклама, а 11.1 % преку директен маркетинг и 
доставување рекламни материјали по електронска пошта.

Агенциите за вработување реализирале најголем промет преку посредување за привремени вработувања  
(58.6 % ), и тоа  најмногу за кадар за компјутери и телекомуникации (71.8 %), транспортни, магацински, логистички 
или индустриски работници (7.4 %) и  за помошен канцелариски кадар (5.2 %).  

Деловни услуги, 2019 година

ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ - BUSINESS ENTITIES
СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

1) Во 2019 година се анализирани: компјутерските, услугите за истражување на пазарот, проектирање, техничко испитување и анализа, рекламирање и 
услугите за посредување при вработување.
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1) In 2019, the following were analysed: computer, market research and public opinion, architectural activities, technical testing and analysis, advertising and 
employment mediation services

In 2019, companies with over 20 employees engaged in the observed business services1) generated over 90% of the turnover by 
providing specialised services for which they are registered, except companies engaged in providing architectural services (84.1%).

Regarding the residence of the client, slightly more than half, i.e. 50.8% of the total turnover was created by providing services to 
domestic customers, 30.8% in EU countries, and 18.4% in other countries.

Companies registered for computer services generated the largest turnover from services aimed at non-resident clients, 67.9%, out 
of which 44.1% in EU countries. According to the type of service, the turnover was created by: computer programming 60.0%, data 
processing 15.1%, computer consulting services 13.9%, while 3.2% of the turnover was from the sale of computer equipment and 
software.

More than two thirds of the performed architectural services are specialised in the field of engineering and technical consulting (75%), 
while the plans and drawings of residential and other projects participated with 1.7% in the turnover.

Enterprises specialised in performing technical examination and analysis generated 62.3% of the turnover from other services for 
technical examination and analysis, while the technical testing services for road transport vehicles participated with 37.7%.

Companies engaged in providing advertising services generated 49.8% of the turnover from media advertising, mostly through the sale 
of space / time for a fee or on a contract basis, on TV / radio (59.0%), and 15.1% through the Internet. Advertising agencies generated 
63.8% of the turnover by producing a complete advertisement, 19.0% by developing an advertising concept, and 11.5% by direct 
marketing and delivery of advertising materials by e-mail.

Companies that provide employment services had the highest turnover from mediation in temporary employment 58.6%, mostly for 
computer and telecommunications staff 71.8%, supply of transport, warehousing, logistics or industrial workers 7.4%, and auxiliary 
office staff 5.2%. 

Business services, 2019
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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.

Консултантски услуги
Consultancy services

13.9%

Трговија со компјутери, опрема 
и софтвер

Sale of computers, equipment and 
software

3.2%Oобработка на податоци 
Data processing 

15.6%

Останато
Other
7.3%

Компјутерско  
програмирање

Computer programming
60.0%

Г-02: Структура на прометот на деловните субјекти (со над 20 вработени) ангажирани во компјутерските услуги според 
видот на услугата, 2019 година

G-02: Stucture of turnover in enterprises (with 20+ persons employed) in computer services, by type of service
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Г-01: Структура на прометот на деловните субјекти (со над 20 вработени) ангажирани за компјутерски 
услуги според седиштето на купувачот, 2019 година

G-01: Stucture of turnover in enterprises (with 20+ persons employed) in computer services, 
by residence 


