
 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА СТАНОВА 
НОВОГРАДЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ  

Истраживање се спроводи  на основу Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 
104/2009), и Програма званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. Године ("Службени гласник 
РС" бр. 55/15). 

 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ  

Циљ статистичког истраживања 
Подаци о ценама станова новоградње користе се у циљу сагледавања нивоа текућих цена 

станова новоградње, увида у ниво инвестиција у стамбену изградњу, за утврђивање откупне цене 
стана и у оквиру предлагања и спровођења мера текуће стамбене политике. 

Извештајне јединице и статистичке јединице 
Извештајне јединице су привредна друштва и предузетници која су у посматраном периоду 

продавала новоизграђене станове. Статистичке јединице су предузећа и јединице врсте 
делатности (KAU). 

Садржај статистичког истраживања 
Полугодишње истраживање о ценама станова новоградње треба да обезбеди податак о 

цени корисне површине стана новоградње за који је реализован уговор о купопродаји у искључиво 
стамбеним, претежно стамбеним и претежно нестамбеним зградама. Изузетак су станови који се 
граде за сопствене потребе. 

У оквиру овог истраживања прикупљају се и подаци о локацији зграде у којој се продати стан 
налази, затим систему градње зграде, величини зграде у спратовима, опремљености зграде 
инсталацијама централног грејања и лифта, као и о броју соба и корисној површини продатог 
стана. 

Метод, време и извори за прикупљање података 
Подаци се прикупљају извештајном методом. Извештајна јединица попуњава полугодишњи 

образац ГРАЂ-41 и доставља попуњене обрасце надлежном статистичком одељењу у одређеном 
року. Прикупљање података спроводи се за друго полугодиште претходне године и за прво 
полугодиште текуће године, у текућој години. 

Извор података за попуњавање извештаја јесте уговор о купопродаји који је реализован у 
посматраном полугодишту.  

Обавеза заштите индивидуалних података 
Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3. одредбе за заштиту 

давалаца података, члановима 44, 45, 46, 47, 48. и 49. одредбе о поверљивости Закона о 
званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009). 

Списак и дефиниције основних обележја – индикатора 
Зграде су трајне грађевине с кровом и спољним зидовима, изграђене као самосталне 

употребне целине које пружају заштиту од временских и других спољних утицаја, а намењене су за 
становање, обављање неке делатности или за смештај и чување животиња, робе, опреме за 
различите производне и услужне делатности итд. 

Станом се сматра свака грађевински повезана целина намењена за становање, која се 
састоји од једне или више соба са одговарајућим помоћним просторијама (кухиња, остава, 
предсобље, купатило, клозет и сл.) или без помоћних просторија, и има један или више посебних 
улаза директно из ходника, са степеништа, из дворишта или са улице. 
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Корисна површина стана је корисна подна површина стана мерена унутар спољних зидова 
стана. Искључују се површине подрума и поткровља који нису уређени као стан или део стана, 
затим површине гаража, котларница, остава и сл., степеништа, као и других заједничких 
просторија у зградама с више станова. 

Традиционални (класични) систем градње карактеристичан је за примену класичних 
грађевинских материјала као што су: опека, камен, бетон и сл., на традиционалан начин, и с 
употребом само основних готових елемената (гредице, монта и други носачи и сл.). 

Под „полумонтажним“ системом подразумева се градња којом се мање од 50% објекта 
изводи од грађевинских монтажних елемената који се на градилишту постављају и спајају 
најчешће сувим поступком. 

Под „монтажним“ системом подразумева се градња којом се 50% и више објекта изводи од 
претходно произведених грађевинских монтажних елемената који се на градилишту постављају и 
спајају најчешће сувим поступком. 

Зграда је опремљена инсталацијама централног грејања ако су инсталације централног 
грејања предвиђене, односно уграђене у читавој згради или делу зграде. 

Зграда има лифт ако бар на једном улазу зграде постоји један или више лифтова. 
Укупна цена стана обухвата цену грађења, цену грађевинског земљишта и остале 

трошкове. 
Просечне цене које се објављују по једном метру квадратном резултат су различитих 

карактеристика изградње и разлике у месецу у коме је склопљен купопродајни уговор на једној 
територији (града, Републике и аутономне покрајине). 

Цену грађења чине следећи елементи: 
• трошкови рушења постојећих грађевинских објеката и чишћења градилишта, 
• трошкови радне снаге, 
• трошкови изнајмљивања грађевинских машина и опреме, 
• трошкови превоза материјала, опреме и радника на градилиште, 
• вредност утрошеног грађевинског материјала и готових производа за уградњу, 
• утрошена електрична енергија, 
• трошкови резервних делова и ситног материјала, 
• трошкови амортизације имовине, 
• општи трошкови извођача радова, 
• трошкови услуге подизвођача радова и 
• добит извођача радова. 
У цену грађевинског земљишта укључени су и трошкови расељавања станара из постојећих 

стамбених зграда, уколико није купљено празно земљиште. 
Остали трошкови обухватају: 
• трошкове прибављања грађевинског земљишта, 
• трошкове пројектовања, 
• директне и индиректне трошкове и добит пословног субјекта који је наручио изградњу 
ради даље продаје на тржишту, 

• остале трошкове који се односе на плаћање пореза, такси, камата на кредит, ПДВ итд. 

Ниво репрезентативности података (територијални и КД) 
Подаци се обрађују за Републику Србију, централну Србију, АП Војводину и изабране 

градове и општине. 
Полугодишњим извештајем о ценама станова обухватају се сви станови новоградње за које 

су у извештајном полугодишту реализовани купопродајни уговори између купца и продавца у 
градским насељима.  

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и 
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Усаглашеност са међународним препорукама, стандардима и праксом 
Резултати полугодишњег истраживања о ценама станова новоградње користе се за 

сагледавање нивоа текућих цена станова новоградње, за утврђивање откупне цене стана, 
парничне поступке и у оквиру предлагања и спровођења мера текуће стамбене политике. Дакле, 
реч је о истраживању од националног интереса које има веома велики број корисника. У 
међународним препорукама не постоји истраживање које садржајно и методолошки одговара овом 
извештају.   
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ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања (одговорни произвођач званичне статистике) 
У припремама и спровођењу овог истраживања учествују Републички завод за статистику, 

Сектор за статистику АП Војводине и подручна одељења завода за статистику, Градски завод за 
информатику и статистику Београда, као и извршиоци истраживања, односно одговорна лица у 
извештајним јединицама. 

Обавезност давања података   
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 
(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Роковник основних фаза спровођења истраживања  
(укључујући публиковање података) 

Рок да извештајна јединица достави попуњен упитник ГРАЂ-41 надлежном статистичком 
органу је 45 дана по истеку полугодишта. 

Рок да подручна одељења и Градски завод за информатику и статистику Београда доставе 
преконтролисане извештаје Републичком заводу за статистику је 55 дана по истеку полугодишта.  

Рок за израду резултата је 15. март за II полугодиште претходне године и за целу претходну 
годину, односно 15. септембар за I полугодиште текуће године.    

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник 
При спровођењу полугодишњег истраживања о ценама станова новоградње користи се 

образац  Полугодишњи извештај о ценама станова новоградње (ГРАЂ-41).  

Упутство за попуњавање упитника 
Образац Грађ-41 попуњавају сва правна и физичка лица која су у посматраном периоду 

продавала новоизграђене станове. Обухватају се сви уговори који су реализовани у посматраном 
полугодишту. Уговор сматрамо реализованим ако је купац у одређеном року уплатио цео износ или 
део износа који је продавац одредио. Треба приказати само први уговор између купца и продавца, 
а не анексе уговора.  

За сваки уговор о продаји стана испуњава се један ред у табели. Уколико је у току 
извештајног полугодишта било више реализованих уговора него што има редова у обрасцу, 
податке о преосталим становима треба уписати на нови образац са истим идентификационим 
подацима. 

Све цене представљају номинални израз вредности из купопродајних уговора (без 
ревалоризације) и исказују се по једном метру квадратном корисне (стамбене) површине. 

Списак номенклатура и класификација које се користе у истраживању 
(са обавештењем где се могу пронаћи) 

Класификација делатности: регистар предузећа, установа и других правних лица, регистар 
радњи, Републички завод за статистику, и Службени гласник, 1997. год. 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања (у штампаном облику и/или у оквиру интернет презентације) 

Резултати обраде истраживања о ценама станова новоградње објављују се у саопштењима 
ГР-20 и ГР-21, Статистичком годишњаку Србије, као и на веб сајту Републичког завода за 
статистику. 

 
 
 
Контакт особa – Дејана Ђорђевић, локал 260 

 
 


