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Грађевинска делатност  
у I кварталу 2005. године 

 
1. Индекси грађевинских радова на територији Републике Србије1) 

 
2. Вредност изведених и уговорених радова, број радника и одређени часова рада,  

завршени и незавршени станови 

 
3. Вредност изведених радова по врстама градње 

Извођачи из Републике Србије1) 
Вредност изведених радова,  у хиљ. дин. 

остале грађевине 
зграде 

 

укупно 

стамбене нестамбене

саобраћајна 
инфрастру-
ктура 

цевоводи, 
комуника-
циони и 

електрични 
водови 

сложене 
индустри-
јске  

грађевине 

остале 
непоменуте 
грађевинске 
организа-
ције 

         
Укупно 7207239 1694535 1474556 2786232 768136 343009 140771
Република Србија 6385334 1355833 1255685 2594504 705238 333303 140771
Централна Србија 5215227 1244919 992197 2095567 520707 293612 68225
Војводина 1170107 110914 263488 498937 184531 39691 72546

Република Црна Гора 28789 7165 218 2300 19106 - -

Иностранство²) 793116 331537 218653 189428 43792 9706 -

_________ 
1) Без извођача са Косова и Метохије 
2) Вредност радова прерачуната је по курсу 1USD=57,9258 дин.  

 кумулатив 2005 
кумулатив 2004 

I квартал 2005 
I квартал 2004 

  I квартал 2005 
  IV квартал 2004 

I квартал 2005 
Ø 2004 

     

Вредност изведених радова 81,6 81,6 28,5 39,1 

Радници на градилиштима 83,3 83,3 69,7 72,9 

Часови рада 81,2 81,2 58,7 63,6 

Извођачи из Републике Србије1) 
Вредност уговорених 

радова, 
у хиљ. дин. 

Завршени станови 

 

Вредност 
изведе-
них 

радова, у 
хиљ. дин 

нови 
уговори 

отказани 
уговори 

Просечан 
број 

радника на 
градили-
штима 

 

Часови 
рада на 
градили-
штима број површина 

Број неза-
вршених 
станова 

                  
Укупно 7207239 12850711 - 32556 13915105 403 26609 10489
Република Србија 6385334 9833368 - 32172 13744179 403 26609 10339
Централна Србија  5215227 7422615 - 25225 10622475 304 22032 9250
Војводина 1170107 2410753 - 6947 3121704 99 4577 1089

Република Црна Гора 28789 114470 - 65 24940 - - 150
Иностранство²) 793116 2902873 - 319 145986 ... ... ...
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Вредност изведених радова по врстама  градње у Републици Србији 
   

 
 
 
 

    
 
 
 

 
Вредност изведених радова по територијама 

 
  
  

   
    
  

 
  

 
 

НАПОМЕНЕ УЗ ОБЈАВЉЕНЕ ПОДАТКЕ 
 

Исказани подаци прикупљају се у оквиру истраживања о тромесечној грађевинској активности. 
Извештај попуњавају предузећа из области грађевинарства, као и јединице које обављају грађевинску 
делатност а налазе се у саставу неграђевинских предузећа. Истраживањем су обухваћена предузећа 
са значајном грађевинском активношћу, без обзира на својину предузећа.  

Подаци се исказују по територијама на којима се изводе радови у земљи и иностранству. 
Вредност изведених радова у извештајном тромесечју представља вредност изведених 

радова на грађевини, коју је у току тромесечја извештајна јединица извела с радницима које је 
непосредно ангажовала за извођење радова. У табели 3 дата је вредност изведених радова по 
врстама грађевина, према Класификацији врста грађевина.  

Вредност уговорених радова подразумева укупну вредност уговора склопљених у 
извештајном тромесечју (нови уговори) и раскинуте уговоре од стране инвеститора или извођача 
радова, без обзира на то да ли су радови уговорени у извештајној години или током ранијих година 
(отказани уговори). 

Просечан број радника представља просечан број радника које је извештајна јединица 
ангажовала за извођење радова. 

Часови рада на градилиштима јесу стварно одрађени часови на градилиштима у 
извештајном тромесечју од стране радника који су непосредно изводили грађевинске радове. 

Подаци о становима обухватају све станове који се граде у искључиво стамбеним, претежно 
стамбеним или у претежно нестамбеним зградама. Завршеним станом сматра се само онај стан на 
коме су завршени сви предвиђени грађевински, инсталациони и завршни радови. Као незавршени 
станови на крају извештајног тромесечја обухватају се сви станови који су почели да се граде а који 
још нису завршени, као и станови који још нису ни почели да се граде а налазе се у започетим 
зградама. 
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