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~ Методологија ~ 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА НА ОБЈЕКТУ 
(ГРАЂ-11) 

 
 
ПРАВИ ОСНОВ 

 
Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Статистичким програмом Републике 
Српске за период 2022-2025. годинe. 

 
 
 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 
 
   ЦИЉ И САДРЖАЈ 
 

Циљ ове статистичке активности јесте да обезбиједи годишње податке о објектима (локација, 
инвеститор, врста радова, назив и шифра објекта према Класификацији врста 
грађевинских објеката), згради (грађевинска величина, намјена, број етажа, инсталације, 
корисна површина нестамбеног простора) и становима (станови завршени у извјештајног 
години по броју соба и корисној површини као и број станова по спратовима). 
 

 
   ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Податке достављају пословни субјекти чија је претежна дјелатност, према Класификацији 
дјелатности КД БиХ 2010, заснованој на Статистичкој класификацији дјелатности у ЕУ, NACE 
Rev.2, разврстана у подручје F-Грађевинарство, као и грађевинске јединице у саставу 
неграђевинских пословних субјеката. 
 

 
   ОБУХВАТ 
 

Овом статистичком активношћу су обухваћени пословни субјекти који изводе грађевинске 
радове у земљи. 
 

 
   МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 

Подаци се прикупљају у годишњој периодици извјештајног метода. 
 

 
ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 
Објављују се збирни подаци за ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су заштићени у 
складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити повјерљивих података. 
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ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА 

Грађевинска активност обухвата припремне радове, високоградњу и нискоградњу, изградњу 
комплетних објеката или њихових дијелова, инсталационe радове, завршне радове и 
изнајмљивање опреме за изградњу или рушење с руковаоцем. 
 
Вриједност извршених радова обухвата сав уграђени грађевински материјал и утрошени  рад.  У 
вриједност нису укључени  трошкови  набавке  земљишта, пројектовања, надзора и ПДВ. 
Подаци о вриједности извршених радова односе се на радове извршене у одређеној години на 
завршеним и незавршеним објектима. Вриједност радова дата је на бази годишњих 
обрачунских ситуација. 
Просјечан број радника на градилиштима обухвата све раднике у посматраном периоду без 
обзира на врсту радног односа. 
 
Остварени часови рада на градилиштима су часови рада остварени у посматраном периоду у 
редовном и прековременом раду. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 
 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Одговорни  произвођач  података  јесте  Републички  завод  за  статистику  Републике 
Српске. 
 
Прикупљање података се обавља у Подручним јединицама Републичког завода за статистику 
Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу производних статистика 
Завода. 
   
ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 

Извјештајне  јединице  су  дужне  да  достављају  податке  Републичком  заводу  за 
статистику Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске. 
    
ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА 
 

Извештајна јединица је дужна да достави податке Подручној јединици Републичког завода за 
статистику Републике Српске до 30. 3. текуће за претходну годину. 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 
 
За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Годишњи извјештај о 
грађевинским радовима на објекту“, ГРАЂ-11 и упутство за попуњавање. 
 
 

ПУБЛИКОВАЊЕ 
 
Подаци се објављују годишње 15. 11. текуће за претходну годину у оквиру годишњег 
саопштења „Грађевинска активност“ и публикације „Статистички годишњак Републике 
Српске“. 
 

 
Припремио: 

Желимир Радишић 

Посљедње ажурирање: 

15.05.2018. године 

 


