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Грађевинска делатност  
у IV 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 30510808 3447751 5900561 15976395 3310051 953554 922496
Република Србија 28741620 3209269 5089843 15439200 3193099 950580 859629
Централна Србија 20894438 2652232 3655737 11158387 1853786 812395 761901
Војводина 7811387 557037 1434106 4245720 1338611 138185 97728

Република Црна Гора 277287 44347 18150 151923 - - 62867

Иностранство²) 1491901 194135 792568 385272 116952 2974 -

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

 кумулатив 2005 
кумулатив 2004 

IV квартал 2005 
IV квартал 2004 

  IV квартал 2005 
  III квартал 2005 

IV квартал 2005 
Ø 2004 

     

Вредност изведених радова 117,0 128,4 110,8 176,1 

Радници на градилиштима 86,8 89,6 98,0 93,7 

Часови рада 93,0 100,3 100,5 108,7 

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 30510808 19878358 115038 42432 24081361 875 50374 10499
Република Србија 28741620 19324525 115038 41379 23479017 875 50374 10241
Централна Србија  20894438 13961208 99225 31740 18210300 615 37799 9128
Војводина 7811387 5328224 15813 9622 5265091 260 12575 1113

Република Црна Гора 277287 61336 - 284 164828 - - 258
Иностранство²) 1491901 492497 - 769 437516 ... ... ...
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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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