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Грађевинска делатност  
у IV кварталу 2006. године 

 
1. Индекси грађевинских радова на територији Републике Србије 

 
 
 
2. Индекси вредности изведених и уговорених радова, броја радника и одрађених часова рада,  

завршених и незавршених станова 
Извођачи из Републике Србије                              IV квартал 2005=100 

 
 
 

3. Структура вредности изведених радова по врстама градње 
Извођачи из Републике Србије 

Вредност изведених радова 
остале грађевине 

зграде 

 

укупно 

стамбене нестамбене

саобраћајна 
инфрастру-

ктура 

цевоводи, 
комуника-
циони и 

електрични 
водови 

сложене 
индустри-

јске  
грађевине 

остале 
непоменуте 
грађевине 

         
Република Србија 100 6.9 19.5 55.8 11.8 2.2 3.8

Централна Србија 100 6.1 20.9 56.4 9.9 2.3 4.4
Војводина 100 10.0 13.4 53.5 20.0 1.6 1.6

Иностранство 100 3.4 34.5 40.7 2.7 - 18.7

 I–XII 2006 
I–XII 2005 

IV квартал 2006 
IV квартал 2005 

 IV квартал 2006 
 III квартал 2006 

IV квартал 2006 
Ø 2005 

     
Вредност изведених радова 

– текуће цене 131,0 130,4 117,0 198,8 

  –      сталне цене 114,3 115,8 117,9 169,0 

Радници на градилиштима 95,7 97,6 102,7 106,0 

Часови рада 101,1 102,1 98,9 115,0 

Вредност изведених радова Завршени станови 

 
укупно зграде 

остале 
грађевине

 

 
Вредност 
уговорених 
радова 

Просечан 
број 

радника на 
градили-
штима 

 

Часови рада 
на градили-

штима број површина 

Број неза-
вршених 
станова 

              

Република Србија 131.4 105.1 144.3 165.5 99.2 104.1 153.8 153.7 67.8
Централна Србија  134.9 105.5 150.4 173.7 101.4 106.6 197.8 196.4 63.1
Војводина 118.7 103.2 124.4 142.6 91.3 94.6 67.9 59.7 93.7

Иностранство 147.8 94.5 225.4 962.9 165.8 180.3 ... ... ...
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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 нису обухваћена сва 
предузећа већ само она која имају значајну грађевинску активност, 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. 

Индекси вредности у сталним ценама добијени су дељењем индекса у текућим ценама 
одговарајућим индексима цена произвођача елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству.  

У табели 3 дата је структура вредности изведених радова по врстама грађевина, према 
Класификацији врста грађевина.  

Вредност уговорених радова подразумева укупну вредност уговора склопљених у 
извештајном тромесечју (нови 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 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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