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ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ ГРАЂЕВИНАРСТВА

2 3 3 2 0 1
Шифра активности

за ________________ тромјесечје 2020. године

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
(пословни субјект, пословна јединица у саставу)
а)

ПОПУЊАВА
СТАТИСТИКА

Назив
Редни број из адресара

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

Матични број
Редни број пословне јединице у саставу

в)

Град/општина

Мјесто

Улица и кућни број

Телефон

e-mail
г)

Детаљан опис дјелатности

Прије попуњавања извјештаја прочитати Упутство
ТАБЕЛА 1. ВРИЈЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА, хиљада КМ (без ПДВ-а)1)
У извјештајном тромјесечју
С1

Врста грађевинских објеката

укупно
(2+3)
1

00
01

1)

2

3

укупно
(5+6)
4

реконструкције,
новоградња
поправке и
одржавање
5

6

УКУПНО (01+02)
Објекти високоградње (11+12)

11

стамбене зграде

12

нестамбене зграде

02

реконструкције,
новоградња
поправке и
одржавање

Од почетка године до краја
извјештајног тромјесечја

Објекти нискоградње (21+22+23+24)

21

транспортна инфраструктура

22

цјевоводи, комуникационе
и електричне линије

23

комплексни грађевински
објекти у индустрији

24

остали објекти нискоградње

Обухватају се разреди из подручја дјелатности F "Грађевинарство": изградња објеката високоградње и нискоградње, инсталациони и завршни радови.
Укључују се радови на новим објектима, те реконструкцији, поправци и одржавању постојећих објеката.
Искључује се вриједност радова подизвођача, вриједност земљишта, трошкови пројектовања, стручног надзора и контроле пројекта, ПДВ-а.

ТАБЕЛА 2. ПРОСЈЕЧАН БРОЈ РАДНИКА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ТРОМЈЕСЕЧЈУ (на дан највеће запослености)2)
С2

Укупно (2+3)

Врста грађевинских објеката

1

00

Радници на
градилиштима

3)

2

Радници на
руководећим и општим
пословима4)
3

УКУПНО (01+02)

01

Објекти високоградње

02

Објекти нискоградње

2)

Просјечан број радника у извјештајном тромјесечју се израчунава тако што се саберу подаци из мјесечних евиденција о броју радника и
подијеле са три односно са бројем мјесеци у којима је пословни субјект радио. У просјечан број радника нису укључени радници на годишњем
одмору, боловању и сл.
3)

Радници који су непосредно изводили радове на градилишту у извјештајном тромјесечју, на основу радног односа, уговора о раду и другог
писменог или усменог споразума.
4)
Руководиоци, радници на пословима набавке, продаје, кадровским и рачуноводственим пословима итд.

ТАБЕЛА 3. ИЗВРШЕНИ ЕФЕКТИВНИ ЧАСОВИ НА ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ТРОМЈЕСЕЧЈУ 5)

С3

00

Врста грађевинских објеката

Укупно (2+3)

Новоградња

Реконструкције,
поправке и одржавање

1

2

3

УКУПНО (01+02)

01

Објекти високоградње

02

Објекти нискоградње

5)

Обухватају се извршени ефективни часови свих радника на градилиштима који су непосредно изводили радове на градилишту (радници из
табеле 2, колона 2)

ТАБЕЛА 4. ПОДАЦИ О СТАНОВИМА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ДО КРАЈА ИЗВЈЕШТАЈНОГ ТРОМЈЕСЕЧЈА
Подаци о становима
С4

01

02

врста

Завршени станови

6)

број

корисна површина, m2

1

2

(11+12+13+14)

11

гарсоњере и једнособни

12

двособни

13

трособни

14

четворо и вишесобни

XXXXX

Незавршени станови7)

6)

Приказују се само станови новоградње и доградња потпуно нових станова. Станови у обнови приказују се као нови станови само ако су се
накнадно морали порушити до темеља, или се ради о потпуно урушеним зградама са евентуално сачуваним дијеловима прочеља. Како не би
дошло до двоструког приказивања података, станове приказују само главни извођачи радова који имају директан уговор са инвеститором.
7)

Број незавршених станова се добија тако што се броју незавршених станова у протеклом тромјесечју дода број станова који су се почели
градити у тромјесечју за који се попуњава извјештај и од тог броја одузму завршени станови из тог периода.

ТАБЕЛА 5. МЈЕРЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ИЗВЈЕШТАЈА
С5
00

Вријеме потребно за попуњавање извјештаја

Број минута

Укупно вријеме утрошено за попуњавање извјештаја

Простор за коментаре, примједбе и сугестије

Лице које је попунило извјештај

Потпис одговорног лица
М.П.

Датум:

