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Подаци дати у овом саопштењу добијени су на основу 
Тромјесечног извјештаја о грађевинским радовима у 
иностранству (ГРАЂ–33). Извјештај ГРАЂ-33 подносе правни 
субјекти чија је претежна дјелатност према Класификацији 
дјелатности разврстана у подручје  F-Грађевинарство. Обавезу 
подношења извјештаја имају и грађевинске јединице у саставу 
неграђевинских правних субјеката. 

Data published in this release are obtained on the basis of the 
Quarterly Report on construction works abroad (GRAĐ-33). Report 
GRAĐ-33 is submitted by legal subjects whose main activity, according 
to the Classification of activities, belongs to the section F – Construction. 
Construction units which are in composition of non-construction legal 
subjects are also obliged to submit reports. 

  

Вриједност нових уговора представља вриједност која је 
уговорена за извођење радова у извјештајном тромјесечју. 

The value of new contracts represents the value contracted for 
work performed in the reporting quarter.  

  
Вриједност извршених радова представља вриједност 

радова која је остварена у извјештајном тромјесечју уз 
непосредни ангажман запослених радника, без обзира да ли су 
они у сталном радном односу или не.   

The value of performed work represents the value of work 
realized in the reporting quarter, with direct involvement of employed 
workers, notwithstanding whether they are employed permanently or 
temporarily. 

  

Просјечан број радника на градилиштима представља 
просјечан број радника ангажованих за извођење радова у 
извјештајном тромјесечју. 

Average number of workers on construction sites represents the 
average number of workers engaged in work during the reporting 
quarter. 

  

Укупно извршени ефективни часови представљју укупан 
број часова рада које су остварили радници на градилиштима у 
извјештајном тромјесечју. 

Total performed effective hours represent the total number of 
working hours realized by workers on construction sites during the 
reporting quarter.  

  

Вриједност нових уговора у трећем тромјесечју 2009. 
године у односу на треће тромјесечје 2008. године већа је за 
75,6%, док je у односу на просјечну вриједност нових уговора у 
2008. години мања за 15,5% и у односу на претходно 
тромјесечје исте године за 21,9%.  

The value of new contracts in the third quarter of 2009, 
compared to the third quarter of 2008, was 75.6% higher, compared to 
the average value of new contracts in 2008, 15.5% lower, and 
compared to the previous quarter of this year, 21.9% lower. 

  
Вриједност извршених радова у трећем тромјесечју 

2009. године у односу на треће тромјесечје 2008. године мања је 
за 7,8%, у односу на просјечну вриједност извршених радова у 
2008. години мања је за 26,5% и у односу на претходно 
тромјесечје исте године за 55,5%. 

The value of performed work in the third quarter of 2009, 
compared to the third quarter of 2008, was 7.8% lower, compared to 
the average value of performed work in 2008, 26.5% lower, and 
compared to the previous quarter of this year, 55.5% lower. 

  

Вриједност извршених радова у периоду јануар – 
септембар 2009. године у односу на исти период прошле године 
већа је за 8,4%.  

The value of work performed in the period January - September 
2009, compared to the same period of the last year, was 8.4% higher. 

  
Просјечан број радника на градилиштима у трећем 

тромјесечју 2009. године у односу на треће тромјесечје 2008. 
године већи је за 16,3%, у односу на претходно тромјесечје исте 
године већи је за 15,4% и у односу на просјечан број радника у 
2008. години за 11,8%. 

Average number of workers on construction sites in the third 
quarter of 2009, compared to the third quarter of 2008, was 16.3% 
higher, compared to the previous quarter of this year, 15.4% higher, 
and compared to the average number of workers in 2008, 11.8% 
higher.  

  

Укупно извршени ефективни часови у трећем тромјесечју 
2009. године у односу на претходно тромјесечје исте године већи 
су за 14,1%, у односу на просјечне извршене ефективне часове 
рада у 2008. години већи су за 6,0% и у односу на треће 
тромјесечје 2008. године за 5,5%.  

Total performed effective hours in the third quarter of 2009, 
compared to the previous quarter of this year, were 14.1% higher, 6.0% 
higher when compared to the average performed effective hours in 
2008, and compared to the third quarter of 2008, 5.5% higher. 
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1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ИНОСТРАНСТВУ, III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
   CONSTRUCTION WORKS ABROAD, III QUARTER 

Вриједност извршених радова (у хиљадама КМ) 
Value of perfomed work (in thousand KM) 

 

Вриједност нових 
уговора 

(у хиљадама КМ) 
Value of new 

contracts 
(in thousand KM) 

укупно 
total 

високоградња 
buildings 

нискоградња 
civil engineering 

Просјечан број 
радника на 

градилиштима 
Average number 
of workers on 
construction 

sites 

Укупно 
извршени 
ефективни 

часови 
(у хиљадама) 

Total 
performed 

effective hours      
(in thousand) 

 

        
УКУПНО 7 627 8 463 2 608 5 855 435 235 TOTAL 

             
Италија 206 202 158 44 21 12 Italy 

            
Норвешка  271 739 145 594 13 7 Norway 

             
Њемачка 1 982 2 315 2 029 286 253 141 Germany 

             
Србија  383 422 276 146 118 63 Serbia 

             
Црна Гора 4 785 4 785 - 4 785 30 12 Montenegro 

 
 

     ∅2008=100 
Индекси / Indices 

III тромј. '09. 
Ø 2008 

84,5 73,5 35,1 142,8 111,8 106,0 III quarter '09. 
Ø 2008 

III тромј. '09. 
II тромј. '09. 78,1 44,5 104,2 35,5 115,4 114,1 III quarter '09. 

II quarter'09. 

III тромј. '09. 
III тромј. '08. 175,6 92,2 39,9 221,5 116,3 105,5 III quarter '09. 

III quarter '08. 

I-III тромј. '09. 
I-III тромј. '08. 144,5 108,4 32,1 429,1 102,8 99,3 I-III quarter '09. 

I-III quarter '08. 

 
 
 

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ИНОСТРАНСТВУ, I-III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
   CONSTRUCTION WORKS ABROAD, I-III QUARTER 

у хиљадама КМ / in thousand KM 
Вриједност извршених радова 

Value of perfomed work 

 

Вриједност нових 
уговора 

Value of new 
contracts 

укупно 
total 

високоградња 
buildings 

нискоградња 
civil engineering 

 

      
УКУПНО 35 978 33 230 7 951 25 279 TOTAL 

          
Италија 1 359 1 355 753 602 Italy 

          
Норвешка  1 735 957 242 715 Norway 

          
Њемачка 7 554 6 437 5 826 611 Germany 

          
Русија  5 5 5 - Russia 

          
Србија  1 174 1 125 868 257 Serbia 

          
Црна Гора 24 151 23 351 257 23 094 Montenegro 
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