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Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.85/03)
Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког програма Републике
Српске за период 2018-2021, 02/1-021-173/18 ("Службени гласник Републике Српске", брoj 21/18)

ГОДИШЊИ

ИЗВЈЕШТАЈ

О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА НА ОБЈЕКТУ У 2019. ГОДИНИ

Матични број
Пословна јединица у саставу пословног субјекта
Редни број извјештаја

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
За сваки објекат се по правилу попуњава посебан извјештај.
Ако су одговори на питања од 1 до 7 за већину објеката исти, тада се вриједност извршених радова у питањима 8 и 9 може уписати збирно, а на питање 10 уписати
збирни број објеката обухваћених извјештајем.
Прва страница извјештаја попуњава се за све врсте објеката и радова.
Другу страницу извјештаја попуњавају само извјештајне јединице које по директном уговору с инвеститором, тј. као главни извођачи радова граде нове зграде,
обнављају старе зграде, дограђују зграде било које намјене или изводе радове пренамјене нестамбеног простора у стамбени.

1. ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

6. ВРСТА РАДОВА
(укључени су припремни радови, изградња објекта као и инсталациони
и завршни радови)

Град/општина
Mјесто

2. ИНВЕСТИТОР ОБЈЕКТА

- новоградња

1

- доградња/надоградња

2

- обнављање старих, урушених зграда

3

- пренамјена нестамбеног простора у нове станове

4

- остале пренамјене простора у зградама

5

- побољшање постојећих објеката
1

Физичко лице

проширење

6

(уписати име и презиме лица)

преправке, обнављање, модернизација

7
8

Пословни субјекат (назив)

замјена битних дотрајалих дијелова објекта
(велике поправке)
- редовно одржавање и поправке

9

2

(уписати назив предузећа, тијела државне или локалне
управе итд.; ако се радови изводе за сопствене потребе
(тржиште и сл.) упишите своју фирму)

7. ПОТПУН НАЗИВ И ШИФРА ОБЈЕКТА

дјелатност
(кратак опис објекта)

(кратак опис дјелатности)

шифарска ознака објекта из Класификације врста
грађевинских објеката

3. ДА ЛИ СТЕ ГЛАВНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ДА

1

НЕ

2

8. ВРИЈЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ У
ИЗВЈЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ (у хиљадама КМ)
(без трошкова за услуге подизвођача, набавке земљишта, пројектовања,
надзора и ПДВ-а)

Уколико извјештајна јединица није главни извођач радова обавезно
уписати читким словима назив главног извођача и мјесто/сједиште главног
извођача

4. ДА ЛИ ЈЕ ОБЈЕКАТ (РАДОВИ) ЗАВРШЕН У
ИЗВЈЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ1)
ДА

1

НЕ

2

5. ГОДИНА ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

2)

УКУПНО
од тога вриједност занатских и
инсталационих радова

(без децимала)

9. ВРИЈЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА ЗАВРШЕНОМ ОБЈЕКТУ
ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА ГРАЂЕЊА (у хиљадама КМ)
(одговарају само главни извођачи радова са властитим радницима и
подизвођачима, без трошкова набавке земљишта, пројектовања, надзора и
ПДВ-а)

1)

Уколико извјештајна јединица има уговор само за дио радова
на објекту, одговара са "да" ако су сви њени радови завршени

10. БРОЈ ОБЈЕКАТА ОБУХВАЋЕНИХ ИЗВЈЕШТАЈЕМ

2)

Извјештајна јединица уписује годину када је започела своје
радове на објекту

ОКРЕНИ

Ову страну извјештаја испуњавају само главни извођачи радова за завршене и незавршене зграде ако је на питање 6 "Врста радова"
одговорено шифрама 1, 2, 3 и 4

ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

ПОДАЦИ О СТАНОВИМА
Приказује се корисна површина станова (мјерена унутар вањских зидова
стана), а искључују се подруми, поткровља која нису уређена за становање,
гараже, котловнице и степеништа с којих се улази у станове.

11. ГРАЂЕВИНСКА ВЕЛИЧИНА ЗГРАДЕ

број

Бруто површина зграде, m2

површина, m 2

17. ПРЕДВИЂЕНИ СТАНОВИ У
Бруто запремина зграде, m

ЗГРАДИ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

3

18. СТАНОВИ ЗАВРШЕНИ ПРИЈЕ
ИЗВЈЕШТАЈНЕ ГОДИНЕ

12. НАМЈЕНА ЗГРАДЕ
19. СТАНОВИ ЗАВРШЕНИ У

ИЗВЈЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ

- искључиво стамбена

1

- претежно стамбена

2

- претежно нестамбена

3

- искључиво нестамбена

4

- зграда искључиво са становима за одмор

5

(викенд куће и сл.)

укупно

од тога:

гарсоњера и 1-собни

2-собни

13. СИСТЕМ ГРАЂЕЊА
3-собни
- традиционални

1

- дјелимично монтажни

2

- монтажни

3

4-собни

5-собни

14. БРОЈ ЕТАЖА У ЗГРАДИ

6 и вишесобни

број станова

- испод земље

(уписати 1, 2 итд.)

број станова

по спратовима:

- изнад земље

приземље

6 спрат

1 спрат

7 спрат

2 спрат

8 спрат

3 спрат

9 спрат и више

4 спрат

мансарда

5 спрат

подрум

(уписати највишу етажу, нпр приземна 00, једноспратна 01,
двоспратна 02 итд.)

15. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ
централног гријања
- даљинско (из јавне топлане и сл.)

1

- етажно у згради (или у становима)

2

- нема

3

20. СТАНОВИ КОЈИ
ОСТАЈУ ЗА ИЗГРАДЊУ

гасовода

(за гас који се испоручује преко мјерила)

- има

1

- нема

2

број

површина, m 2

21. БРОЈ ЗАВРШЕНИХ СТАНОВА КОЈИ ИМАЈУ
купатило
клозет

16. КОРИСНА ПОВРШИНА НЕСТАМБЕНОГ
(ПОСЛОВНОГ) ПРОСТОРА У ЗГРАДИ, m2

22. БРОЈ ЗАВРШЕНИХ СТАНОВА КОЈИ ИМАЈУ
кухињу површине 4 m2 и више
кухињу површине мање од 4 m2

