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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  Закон о званичној статистици 
(„Службени гласник РС“, број 104/09) Републички завод за статистику  

 

           Шифра истраживања: 012010 
 

МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ГРАЂЕВИНСКИМ ДОЗВОЛАМА 
 

За месец _______________ 2016. 
 

Обавеза давања података темељи се на члану 26, а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Подаци из грађевинске дозволе или Решења о одобрењу извођења радова (члан 145 Закона о планирању и изградњи)  

 

                                                                                                       Редни број упитника      
 

1.  Број грађевинске дозволе (решења из чл. 145)  
                   
                   
                   
                   

2. 
 

Дан и месец издавања грађевинске дозволе  
(решења из чл. 145 ) 

       
                  

 
ПОДАЦИ О СВИМ ВРСТАМА ГРАЂЕВИНА 

 
                  

3. Инвеститор радова        
                  
 Физичко лице            1 
                  
                  
 (уписати име и презиме лица)  
                  
 Правно лице             2 
                  
 Назив               
                  
                  
                  
 Седиште               
                  
                  
 Матични број (попуњава статистика)  
                  
                  

4. Локација грађевине          
                  
 Место         
                  
                  

5. Потпун назив и шифра грађевине (према Класификацији 
врста грађевина)  

                  
                  
                  
                  
                  

 (На линијама се уписује назив грађевине, а шифра у кућице)    
          
                  
                  
                  

1 Према Закону о планирању и изградњи. 
 

 

 

 

6. Врста радова1          
           
       Новоградња (изградња)  1 
           
  Доградња (чл. 2 под 33)  2 
           
  Реконструкција (чл. 2 под 32)  3 
             
  Адаптација (чл. 2 под 34)  4 
           
  Адаптација нестамбеног простора у нове станове  5 
                  
  Санација (чл. 2 под 35)  6 
           
  Увођење инсталација у постојеће грађевине  7 
                
  Инвестиционо одржавање  8 
          
                  

7. Вредност радова, хиљ. РСД         
                 

                  
8. Извођач радова            
                  
  Назив               
                  
  Седиште              
                  
 Матични број (попуњава статистика)  

  

 
 
 
 
                

9. Рок завршетка изградње         
                  
                  

10. 
 

 Да ли је због изградње новог објекта срушена зграда са 
становима 

                  
  Да  1 

  Не  2 
 
 

 

Поштовани, за ово истраживање постоји могућност попуњавања електронског упитника којем можете                                 
приступити путем веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos  или  www.stat.gov.rs (у делу Брзи линкови) или www.euprava.gov.rs. 

http://www.stat.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/


 
Подаци на овој страни, о згради и становима, преписују се из Пројекта за грађевинску дозволу. 

 2 

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ 
 

11.   Грађевинска величина зграде 
                  
  Бруто површина зграде, m2         
                  
  Бруто запремина зграде, m3         
                  

12.  Систем грађења зграде 
                  
  Традиционални  1 
         
  Полумонтажни  2 
         
  Монтажни  3 
 

13. Величина зграде, према броју спратова 
                  
  Испод земље (уписати 1, 2 итд.)     
              
  Изнад земље (уписати највиши спрат)     
               

 (Нпр. приземна 00, једноспратна 01, двоспратна 02 итд.) 
                  

14. Инсталације у згради 
                  
 Водовод 
                  
  Има  1 
      
  Нема  2 
      
 Канализација 
                  
  Има  1 
      
  Нема  2 
      
 Централно грејање 
                  
  Има  1 
      
  Нема  2 
      
 Гас 
                  
  Има  1 
      
  Нема  2 
      
 Лифт 
                  
  Има  1 
      
  Нема  2 

 

15. Да ли има станова у згради 
                  
  Да  1 
     
  Не  2 
                  
                  

16.  Корисна површина пословног 
 простора, m2       
                  
                  
                  

ПОДАЦИ О СТАНОВИМА 
                  
                  
                  

17.  Станови    Број  Површина, m2 
                  
 Укупно            
                  
 Од тога:            

             
 Гарсоњере и 1-собни            
             
             
 2-собни            
             
             
 3-собни            
             
             
 4-собни            
             
             
 5-собни            
             
             
 6-собни            
             
             
 7-собни            
             
             
 8 и вишесобни            
             

                  
18.  Број станова који имају: 

                  
 - кухињу површине 4 m2 и више     
                  
 - кухињу површине мање од 4 m2     

 
 

 Напомена: 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2016. 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 

http://www.stat.gov.rs/
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