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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА 
 

У 2009. години 
 

Обавеза давања података темељи се на члану 6. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 29. Закона о статистичким истраживањима, („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

Пре попуњавања, молимо Вас, прочитајте упутство за попуњавање 
 
ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ КОЈА ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ    Подручно одељење         
(може се ставити и печат уместо уписивања података)          (Попуњава статистика)
                                   
а) Пословно име                               
                     Идентификација          
                     у СПР   (Попуњава статистика)

 (Пословно име предузећа или назив дела предузећа на који се    Шифра општине          
 односе подаци)                      
                     Редни број упитника        
б) Место                                 
                     Врста упитника         

ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА 
Свака грађевина на којој су извођени радови по правилу се приказује на посебном извештају ГРАЂ-11.  
Изузетак:  Ако су одговори на питања бр. 1-7 потпуно исти, тада подаци о вредности (питања бр. 9 и 10) могу да се упишу збирно, а 
као одговор на питање бр. 11 треба да се упише број грађевина које су обухваћене извештајем. 
 

Прва страна извештаја попуњава се за све врсте грађевина и радова. 
Другу страну извештаја попуњавају само извештајне јединице које по директном уговору с инвеститором (или за сопствене потребе), односно 
као главни извођачи радова граде нове зграде, обнављају старе, дограђују зграде било које намене или раде адаптације нестамбеног простора 
у стамбени. За такве зграде обавезно се попуњава посебан извештај без обзира на то што су одговори на првој страни исти. 

 

1. Где се налази грађевина на којој су извођени радови 
 Општина                
                    
 Место                 
                    
2. Инвеститор радова 
 Физичка лица              1
 (уписати име и презиме лица)      
 Правна лица              2
 - пословно име              
 

 

  (уписати име предузећа, органа државне или локалне управе итд.,
  ако се радови изводе за сопствене потребе (тржиште и сл.)  
  упишите своје пословно име) 

 - седиште                
                    
 Матични број               
 (Попуњава статистика) 
                    
3. Да ли сте главни извођач радова 
   Да         1       
   Не         2       
                    
4. Година почетка изградње грађевине      
 (Уписати годину у којој су радови започели) 
                    
5. Да ли је грађевина завршена у 2009.1) 
   Да         1       
   Не         0       
                    
6. Потпун назив и шифра грађевине према 
    Класификацији врста грађевина 
                    
                    
                    
 (На линијама се уписује назив грађевине, а шифра у кућице) 
                    

1) 

 
Уколико извештајна јединица има уговор само за део радова на 
грађевини, одговара са „да“ ако су сви њени радови завршени. 

 

7. Врста радова 
 
 

(Укључени су припремни радови, изградња грађевине, као и 
инсталациони и завршни радови) 

 - Новоградња              1
 - Доградња              2
 - Обнављање старих, урушених напуштених зграда  3
 - Адаптација нестамбеног простора у нове станове  4
 - Остале адаптације простора у зградама     5
 - Побољшање постојећих грађевина        
   - проширење            6
   - преправке, обнављање, модернизација   7
   - замена битнијих дотрајалих делова     
    грађевине (велике поправке)       8
 - Велико одржавање и поправке        9
                    
8. Грађевинска величина само за „Остале грађевине“ 
  
 

(Грађевинска величина зграда уписује се на другој страни 
обрасца, код „Података о згради“)  

                    
 Јединица мере               
                    
9. Вредност радова у току 2009. године, хиљ. РСД 
  
 

(Без трошкова за услуге подизвођача, набавке земљишта, 
пројектовања, надзора и ПДВ)  

                    
                    
10. Вредност свих радова на завршеној грађевини од 
      почетка до краја грађења, хиљ. РСД 

 

(Одговарају само главни извођачи за радове са својим 
радницима и подизвођачима, без трошкова набавке 
земљишта, пројектовања, надзора и ПДВ) 

                    
                    
                    
11. Број грађевина обухваћених извештајем 
 
                    
 
 



  

Ову страну извештаја попуњавају главни извођачи радова за завршене и незавршене зграде ако је на питање бр. 7 – Врста радова, 
заокружена шифра 1, 2, 3 или 4. За нове зграде (шифра 1) и обнављање старих, урушених зграда (шифра 3), подаци се дају за целу 
грађевину. За доградњу зграде (шифра 2) или адаптацију нестамбеног простора у стан (шифра 4), подаци се дају само за те делове зграде. 

 
ПОДАЦИ О ЗГРАДИ 

                    
12. Грађевинска величина зграде 
                    
 Бруто површина зграде, m2           
                    
 Бруто запремина зграде, m2           
                    
Бруто површина је збир површина сваке етаже зграде
обухваћене спољним зидовима, укључујући дебљину зидова.  
Бруто запремина јесте збир бруто површина свих делова зграде
помножена с висином тих делова. 
                    
13. Намена зграде 
                    
 Искључиво стамбена            1
 Претежно стамбена            2
 Претежно нестамбена           3
 Искључиво нестамбена           4
 Зграда искључиво са становима за одмор      5
 (Викенд куће и сл.)         
                    
14. Систем грађења 
                    
 Традиционални              1
 Полумонтажни              2
 Монтажни               3
                    
15. Величина зграде у спратовима 
                    
 - Испод земље              
  (Уписати 1, 2, итд.)         
                    
 - Изнад земље              

  
(Уписати највиши спрат, нпр. приземна 00, 
једноспратна 01, двоспратна 02 итд.)    

                    
16. Инсталације у згради 
                    
 Централног грејања         
  Даљинско (из јавне топлане и сл.)       1
  Етажно у згради (или у становима)       2
  Нема                3
                    
 Гасовода              
 (За гас који се испоручује преко мерила)   
                    
  Има                1
  Нема                2
                    
 Лифта                
                    
  Има                1
  Нема                2
                    
17. Корисна површина нестамбеног (пословног) 
      простора у згради, m2 
 (Кад намена зграде има        
 шифру 2, 3 или 4)            
 

ПОДАЦИ О СТАНОВИМА 
                    
Приказује се корисна површина станова (мерена унутар 
спољних зидова стана), а искључују се подруми, поткровља која 
нису уређена за становање, гараже, котларнице и степеништа с 
којих се улази у станове. 
          Број  Површина, m2 

           18. Предвиђени станови у
      згради према пројекту            
                    

           19. Станови завршени 
      пре 2009. године            
                    

           20. Станови завршени 
      у 2009. години 
            
 Укупно                
                    
 Од тога:                
                    
 Гарсоњере и 1-собни             
                    
 2-собни                 
                    
 3-собни                 
                    
 4-собни                 
                    
 5-собни                 
                    
 6-собни                 
                    
 7-собни                 
                    
 8 и вишесобни            
                    

          21. Станови који остају за 
      изградњу после 2009. г.           
                    
22. Број завршених станова који имају      
                    
 кухињу површине 4 m2 и више     
                    
                    
 кухињу површине мање од 4 m2     
                    
23. Број завршених 
      станова у приватној             
      својини            
 
 
 
 
 

Напомена: 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


