~ Методологија ~
ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА У
ИНОСТРАНСТВУ (ГРАЂ-33)

ПРАВНИ 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 2018-2021. годинa.

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
ЦИЉ И САДРЖАЈ

Циљ ове статистичке активности јесте да обезбиједи тромјесечне податке о вриједности
уговорених радова, вриједности извршених радова на објектима високоградње и објектима
нискоградње, просјечном броју радника на градилиштима и извршеним ефективним
часовима радника на градилиштима, а према земљама у којима се радови изводе.
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 иностранству.
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Подаци се прикупљају у тромјесечној периодици примјеном 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
Вриједност извршених радова је вриједност остварена у извјештајном тромјесечју уз
непосредни ангажман запослених радника, без обзира да ли су у сталном радном
односу или не.

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

Укупно извршени ефективни часови су часови рада које су остварили радници на
градилиштима у извјештајном тромјесечју.

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 у року од 10 дана по истеку тромјесечја.

ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Тромјесечни извјештај о
грађевинским радовима у иностранству“, ГРАЂ-33 и упутство за попуњавање.

ПУБЛИКОВАЊЕ

Подаци се не публикују. Достављају се Агенцији за статистику БиХ у сврху компилације
података за БиХ.
Припремио:
Желимир Радишић
Посљедње ажурирање:
20.11.2020. године

Тромјесечни извјештај о грађевинским радовима у иностранству

2

