
2 3 2 0 2

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)

Матични број

Редни број пословне јединице у саставу

Град/општина Мјесто

Улица и кућни број Телефон

e-mail

Детаљан опис дјелатности

Вријеме утрошено за попуњавање свих извјештаја у склопу контролника 

вриједност (у хиљ. КМ)

3.3. Оловни моторни бензин

(упишите укратко, нпр., пројектовање, производња, продаја грађевинског материјала и сл.)

а) 1

б) 2

д)
(у минутама)

Редни број из адресара

О К Р Е Н И

јединица мјере

kWh

литар

литар

литар

тона

kg

4.2. Ако извјештајна јединица није обављала грађевинске радове

ДА4.3. Да ли је извјештајна јединица у извјештајној години изводила грађевинске радове у иностранству?

3.10. Течна биогорива

тона

(упишите коју)

НЕ

а) обављала je другу дјелатност

(заокружите један одговор)

б) није пословала у извјештајној години

(заокружите један одговор)

литар

3.8. Мрки угаљ

3.7. Течни нафтни гас

3.1. Електрична енергија

4. Остали подаци о пословању у извјештајној години

3.2. Безоловни моторни бензин

3.4. Дизелска горива

3.9. Лигнит

kg

литар3.5. Екстра лако уље за ложење

1. Збирни преглед података из извјештаја ГРАЂ-11

1.1. Број попуњених извјештаја ГРАЂ-11

1.2. Укупна вриједност извршених радова у извјештајној години (у хиљадама КМ) (питање 8)

3. Подаци о утрошеној електричној енергији и гориву у грађевинској дјелатности у извјештајној години

4.1. Дјелатност коју је извјештајна јединица обављала осим грађевинских радова

1.3. Укупан број завршених станова у извјештајној години (питање 19)

2.1. Просјечан број радника на градилиштима

3.6. Масти и мазива

2. Подаци о радницима у извјештајној години

1.3.1. Укупна површина завршених станова, m
2

2.2. Укупан број часова рада остварених на градилиштима (у хиљадама часова)

количина

ГРАЂ-12

К О Н Т Р О Л Н И К
Годишњег извјештаја о грађевинским радовима на објекту у 2022. години

г)

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА
(пословни субјект, пословна јединица у саставу)

а) Назив

б)

в)

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

Шифра активности



F ГРАЂЕВИНАРСТВО - УКУПНО

Организација извођења пројеката за зграде

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Изградња путева и аутопутева

Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница

Изградња мостова и тунела

Изградња цјевовода за течности и гасове

Изградња водова за електричну струју и телекомуникације

Изградња хидрограђевинских објеката

Израдња осталих објеката нискоградње, д. н.

Уклањање објеката

Припремни радови на градилишту

Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем

Електроинсталациони радови

Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за 
гријање и климатизацију

Остали грађевински инсталациони радови

Фасадни и штукатурни радови

Уградња столарије

Постављање подних и зидних облога

Фарбарски и стакларски радови

Остали завршни грађевински радови

Постављање кровних конструкција и покривање кровова

Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.

Простор за коментаре, примједбе и сугестије

М. П.

42.11

42.12

43.11

5. Подаци о врстама грађевинских радова које је извјештајна јединица обављала у извјештајној

     години

100%

41.10

41.20

42.22

42.21

42.91

42.13

Потпис одговорног лица

43.13

43.21

42.99

43.12

43.39

43.33

43.34

43.31

43.32

43.29

43.22

Датум

43.91

43.99

Лице које је попунило 
извјештаје ГРАЂ-12 и ГРАЂ-11

(име и презиме)

Телефон



Треба да се упише укупан број попуњених извјештаја ГРАЂ-11 који се прилажу у контролник.

Овај податак једнак је збиру података са извјештаја ГРАЂ-11 (питање 8).

Податак је једнак збиру података о завршеним становима са извјештаја ГРАЂ-11 (питање 19).

4. Остали подаци о пословању

5. Подаци о врстама грађевинских радова које је извјештајна јединица обављала у извјештајној години.

Предузећа која обављају само грађевинску дјелатност приказују утрошену енергију и гориво за читаво предузеће, а

уколико имају неграђевинске јединице приказују само дио који се односи на грађевинску дјелатност. Уколико не

постоје тачни подаци о утрошеном гориву и енергији по радним јединицама, треба процијенити податак о потрошњи

за грађевинску дјелатност.

Подаци о врстама грађевинских радова које је извјештајна јединица обављала у извјештајној години.

У предвиђена поља упишите проценат (%) вриједности извршених радова по појединим врстама грађевинских радова

(уколико не можете дати тачне податке, потребно је процјенити).

3.9. Лигнит
Уписати количину утрошеног лигнита за грађевинску активност у тонама и вриједност лигнита (у хиљадама

КМ).

3.10. Течна биогорива
Уписати количину утрошеног течног биогорива за грађевинску активност у литрима и вриједност течног

биогорива (у хиљадама КМ).

Остали подаци о пословању
4.1. Дјелатност коју је извјештајна јединица обављала осим грађевинских радова

Описати укратко дјелатност којом се извјештајна јединица бавила осим грађевинских радова (нпр.

пројектовање, производња, продаја грађевинског материјала или других производа, угоститељство итд.).

4.2. Ако извјештајна јединица није обављала грађевинске радове, треба да наведе дјелатност којом се бавила,

       односно да ли је уопште пословала у извјештајној години.

4.3. Да ли је извјештајна јединица изводила грађевинске радове у иностранству?
Заокружити један од понуђених одговора. Извјештајна јединица ће одговорити да је обављала радове у случају

директног уговора са инвеститором, преко посредничких агенција и предузећа или као подизвођач.

Уписати количину утрошеног мрког угља за грађевинску активност у тонама и вриједност мрког угља (у 

хиљадама КМ).

3.1. Електрична енергија
Уписати количину утрошене електричне енергије за грађевинску активност у kWh и вриједност електричне

енергије (у хиљадама КМ).

3.2. Безоловни моторни бензин
Уписати количину утрошеног безоловног моторног бензина за грађевинску активност у литрима и вриједност

безоловног моторног бензина (у хиљадама КМ).

3.3. Оловни моторни бензин
Уписати количину утрошеног оловног моторног бензина за грађевинску активност у литрима и вриједност

оловног моторног бензина (у хиљадама КМ).

3.4. Дизелска горива
Уписати количину утрошеног дизелског горива за грађевинску активност у литрима и вриједност дизелског

горива (у хиљадама КМ).

3.5. Екстра лако уље за ложење
Уписати количину утрошеног екстра лаког уља за ложење за грађевинску активност у литрима и вриједност

екстра лаког уља за ложење (у хиљадама КМ).

3.6. Масти и мазива
Уписати количину утрошених масти и мазива за грађевинску активност у килограмима и вриједност масти и

мазива (у хиљадама КМ).

3.7. Течни нафтни гас 
Уписати количину утрошеног течног нафтног гаса за грађевинску активност у килограмима и вриједност

течног нафтног гаса (у хиљадама КМ).

3.8. Мрки угаљ

1.1. Број попуњених извјештаја ГРАЂ-11

1.3. Укупан број завршених станова у извјештајној години

2. Подаци о радницима у извјештајној години
2.1. Просјечан број радника на градилиштима

Обухватају се сви радници који су радили на градилишту без обзира на врсту радног односа (уговор о раду,

уговор о дјелу, било која друга врста уговора и писменог или усменог споразума, изнајмљени радници преко

агенција или посуђени од других предузећа).

2.2. Укупан број часова рада остварених на градилиштима (у хиљадама часова)
Податак се израчунава тако да се саберу мјесечни подаци о часовима рада у извјештајној години (укључујући

прековремене часове,  рад у недјељу и за празнике, ноћни рад итд.), без обзира да ли су плаћени или нису.

3. Подаци о утрошеној електричној енергији и гориву у грађевинској дјелатности у извјештајној години

1.2. Укупна вриједност извршених радова у извјештајној години (у хиљадама КМ)

Напомена извјештајним јединицама које испуњавају Мјесечни извјештај грађевинарства ГРАЂ–21: 
Податак о вриједности извршених радова треба бити исти као кумулативни податак са извјештаја ГРАЂ-21 за

мјесец децембар (табела 2; ред 00; колона 8).

Просјечан број радника се израчунава тако да се са мјесечних платних спискова или других евиденција саберу

радници који су радили на градилиштима и подијеле са бројем мјесеци у којима је предузеће радило.

Уколико се радови на градилишту одвијају уз непосредно учешће власника предузећа, руководиоца или члана

породице, и њих је потребно укључити у ову групу радника.

УПУТСТВО  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ГРАЂ-12 (КОНТРОЛНИК)

Извјештај ГРАЂ-12 (контролник) попуњавају сви пословни субјекти који изводе грађевинске радове, а према КД-у

разврстани су у подручје F – Грађевинарство, као и пословни субјекти који нису разврстани у грађевинску дјелатност, али

имају јединице у саставу које обављају грађевинске радове.

Сви подаци односе се искључиво на грађевинске радове остварене на подручју Босне и Херцеговине.
У ГРАЂ–12 (контролник) прилажу се попуњени извјештаји ГРАЂ–11 који се попуњавају за поједине објекте на којима су се

изводили радови у извјештајној години.

1. Збирни преглед података из извјештаја ГРАЂ-11



Уколико извјештајна јединица није главни извођач радова (на питању 3. "Да ли сте главни извођач радова"

одговорено НЕ) обавезно уписати читким словима назив главног извођача и мјесто/сједиште главног извођача.

Другу страницу извјештаја ГРАЂ-11 (Подаци о згради) попуњавају извјештајне јединице које као главни

извођачи радова граде нове зграде, обнављају старе, дограђују зграде или изводе радове пренамјене

нестамбеног простора у стамбени (на питању 6. „Врста радова“ одговорено шифрама 1, 2, 3 или 4).

УПУТСТВО  ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ГРАЂ–11

За сваки објекат на коме су се изводили грађевински радови у извјештајној години попуњава се један посебан

извјештај ГРАЂ-11.

Прву страницу извјештаја ГРАЂ-11 (Подаци о објекту), попуњавају све извјештајне јединице, за све врсте

грађевинских објеката и радова.

За такве зграде се обавезно попуњава засебан извјештај без обзира што су одговори на првој страници

извјештаја потпуно исти (нпр. више типских зграда или кућа у низу у истом насељу без обзира да ли су

завршене или не).

Цио извјештај, тј. „Податке о објекту“, „Податке о згради“, и „Податке о становима“, попуњавају главни

извођачи за све зграде које имају станове уколико изводе радове на новим зградама, обнављању старе,

урушене зграде, доградњи/надоградњи и пренамјени нестамбеног простора у нове станове.

Напомена: Ако су за поједине врсте радова за које је потребно попунити само прву страницу извјештаја

одговори на питања од 1. до 7. потпуно исти (нпр. поправке или радови на објектима за које није потребно

попунити дио „Подаци о згради“), тада се подаци о вриједности извршених радова (питање 8. и 9.) могу

уписати збирно, а на питање 10. треба уписати број објеката које су обухваћене извјештајем.

Извјештајна јединица која није главни извођач радова на новим зградама, обнављању старих, урушених зграда,

доградњи/надоградњи и пренамјени нестамбеног простора у нове станове, попуњава само прву страницу

извјештаја („Подаци о објекту“).

Приликом попуњавања извјештаја ГРАЂ-11 и ГРАЂ-12 обавезно се треба користити објашњењима која су дата у

Упутству за попуњавање Годишњег извјештаја о грађевинским радовима на објекту.


