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Обавеза давања података темељи се на члану 26 а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52 Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09).  

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

  

ХПре попуњавања обрасца, молимо Вас, прочитајте упутство за попуњавањеХ 
 
 

ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ                
 
а) Пословно име         
          
 (Назив пословног субјекта или дела пословног субјекта на који се подаци односе) 
 
б) Општина       Место     
 
    Улица и кућни број      Телефон     
 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

Образац ГРАЂ-33 попуњавају сва правна и физичка лица која обављају грађевинске радове у иностранству, а разврстана су у сектор 
Грађевинарство, као и правна лица која нису разврстана у ту делатност, али имају јединице у саставу које обављају грађевинске 
радове у иностранству. 
Идентификациони подаци 
а) Уписује се назив под којим пословни субјекат послује. Ако се извештај односи на пословну јединицу, поред назива пословног субјекта 
уписује се и име јединице. 
б) Адресни подаци  
Треба попунити и матични број, шифру општине, као и шифру делатности (КД 10).  
Подаци у табели приказују се за сваку земљу у посебном реду. У прве две колоне треба обавезно уписати име земље, док шифру 
земље попуњава статистика.  
Вредност уговорених и изведених радова у извештајној години обрачунава се на основу средњег курса америчког долара или евра,  
објављеног у курсној листи Народне банке Србије утврђеној на дан 31. децембра претходне године, без обзира на текући курс 
америчког долара или евра према динару.  
Вредност уговорених радова – Исказује се укупна вредност уговора склопљених у извештајној години с наручиоцима посла, без 
обзира на то да ли га је уговорило само предузеће или су уговорени преко пословног удружења или неке друге, за те послове 
специјализоване организације. Сматра се да је уговор настао на дан када је потписан између инвеститора и извођача радова. Не 
укључују се трошкови пројектовања и надзора за градњу. 
Вредност изведених радова – Исказује се укупна вредност радова које је извештајна јединица извела у појединим земљама у 
посматраној години са сопственим радницима, односно радницима које је непосредно ангажовала, без обзира на то да ли су то њени 
стално запослени радници или нису. Овај податак се може израчунати тако да се од укупне вредности изведених радова остварених у 
иностранству одбије она вредност изведених радова коју су за извештајну јединицу обавили други пословни субјекти као кооперанти, 
подизвођачи и сл. Према томе, извештајна јединица приказује радове које је остварила са својим радницима као главни извођач или 
подизвођач или кооперант, а не приказује радове својих подизвођача и коопераната. Вредност изведених радова укључује вредност 
рада, уграђеног материјала и готових производа за уградњу које је набавила извештајна јединица, као и друге трошкове које је имала у 
вези с обављањем радова у иностранству, укључујући и добит. 
Вредност изведених радова на зградама – Исказују се радови на зградама (припремни радови на градилишту, изградња зграде, 
завршни и инсталациони радови), односно све грађевине из подручја 1 из Класификације врста грађевина. 
Вредност изведених радова на осталим грађевинама – Исказују се радови на грађевинама саобраћајне инфраструктуре, на 
цевоводима, комуникационим и електричним водовима, на сложеним индустријским грађевинама и осталим непоменутим грађевинама, 
односно све грађевине које нису зграде (подручје 2 из Класификације врста грађевина). 
Вредност уграђеног грађевинског материјала из Републике Србије – Исказују се вредности уграђеног материјала који је у 
посматраној години утрошен у иностранству. Овај податак је садржан у укупној вредности изведених радова и не садржи вредност 
утрошеног материјала који је предузеће набавило у иностранству. 
Вредност уграђене опреме из Републике Србије – Исказују се вредности уграђене опреме која је у посматраној години утрошена у 
иностранству. Овај податак је садржан у укупној вредности изведених радова и не садржи вредност уграђене опреме коју је предузеће 
набавило у иностранству.  
Просечан број радника на градилиштима, укупно – Исказује се просечан број радника које је извештајна јединица ангажовала за 
извођење радова у иностранству, без обзира на то да ли су ангажовани радници из Републике Србије или из иностранства. Податак се 
добија тако што се саберу сви ангажовани радници у извештајној години и поделе са бројем месеци у којима су радили. 
Просечан број радника на градилиштима из Републике Србије – Исказује се просечан број радника које је извештајна јединица 
ангажовала за извођење радова у иностранству из Републике Србије. Податак се добија тако што се саберу сви радници из Републике 
Србије који су ангажовани за радове у иностранству у извештајној години и поделе са бројем месеци у којима су радили. 
Укупно одрађени часови рада радника из Републике Србије – Исказује се укупан број стварно одрађених часова на градилиштима у 
иностранству за раднике из Републике Србије.  
У простор одређен за објашњења о кооперанту треба навести пословне субјекте из земље који су заједно са пословним субјектом који 
подноси извештај изводили радове у иностранству (нпр. извештајна јединица изводи грађевинске радове, а кооперант монтажу опреме 
и сл.). 
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 Ако се радови изводе у кооперацији, навести назив и адресу подизвођача, кооперанта из земље: 


