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Грађевинска делатност  
у II кварталу 2005. године 

 
1. Индекси грађевинских радова на територији Републике Србије1) 

 
2. Вредност изведених и уговорених радова, број радника и одрађени часови 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 
грађевине 

         
Укупно 16170011 1788389 3693703 7578173 2108325 572733 428688
Република Србија 15446388 1769951 3255824 7413447 2017801 563727 425638
Централна Србија 11701434 1454474 2374996 5861435 1313757 441690 255082
Војводина 3738669 325805 868970 1550251 704044 119043 170556

Република Црна Гора 40956 6580 3572 17109 10645 - 3050

Иностранство²) 682667 - 446165 147617 79879 9006 -

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

 кумулатив 2005 
кумулатив 2004 

II квартал 2005 
II квартал 2004 

  II квартал 2005 
  I квартал 2005 

II квартал 2005 
Ø 2004 

     

Вредност изведених радова 98,6 108,9 246,8 94,6 

Радници на градилиштима 84,2 86,7 122,2 86,8 

Часови рада 87,0 92,8 148,0 92,5 

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 16170011 15087087 35580 38906 20325868 405 27374 10689
Република Србија 15446388 14585403 28305 38346 19975325 405 27374 10539
Централна Србија  11701434 11240481 25566 29196 15255692 365 23265 9470
Војводина 3738669 3331329 2739 9113 4697365 40 4109 1069

Република Црна Гора 40956 138987 - 159 82509 - - 150
Иностранство²) 682667 362697 7275 401 268034 ... ... ...
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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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