УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТРОМЈЕСЕЧНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ (ГРАЂ-33)
Овај извјештај попуњавају пословни субјекти који изводе грађевинске радове у иностранству, 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.

На питања у обрасцу одговара се на два начина, и то: уписивањем одговора на за то предвиђеној линији и уписивањем
цифарских података у за то предвиђена шифарска поља.
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ЗА ИЗВЈЕШТАЈНУ ЈЕДИНИЦУ
У заглављу извјештаја уписују се на датим линијама подаци о јединици за коју се подноси извјештај.
а) Назив – Пословни субјект уписује пуни назив. Уколико се извјештај подноси за јединицу у саставу,
уписује се поред назива јединице у саставу и назив пословног субјекта, у чијем се саставу јединица
налази.
б) Матични број - Уписује се матични број пословног субјекта.
в) Град/општина, улица и кућни број, телефон и e-mail - Уписују се адресни подаци извјештајне
јединице.
г) Детаљан опис дјелатност - Уписују се кратак опис дјелатности коју извјештајна јединица обавља.
д) Вријеме утрошено за попуњавање извјештаја - Уписује се вријеме утрошено за попуњавање
извјештаја које се изражава у броју минута.
У простор предвиђен за коментаре уписати све коментаре, примједбе и сугестије које могу помоћи побољшању ове
активности.
ПОПУЊАВАЊЕ Табелa 1.
Пословни субјекти приказују вриједност само оних радова (уговорених, отказаних, извршених) које према
закљученим уговорима требају извршити односно које су већ извршили с запосленим радницима, тј. радницима које су
непосредно ангажовали (из БиХ или иностранства), било да су њихови радници ангажовани преко радних агенција или
се ради о радницима других пословних субјеката. Према томе не приказују се радови које ће за подносиоца овог
извјештаја обавити или су већ обавили други пословни субјекти на основу уговора о подизвођењу радова и сл.
У табели се дају подаци за сваку државу у посебном реду, с тим да се у претколони обавезно упише назив
државе. За све државе које у извјештајном тромјесечју у „Табели 1“ имају податке о извршеним радовима, треба
приказати и податке о броју запослених и извршеним ефективним часовима.
У колони „в“ статистика уписује шифре држава.
Вриједност уговорених радова. Приказују се подаци за укупно уговорене радове у извјештајном тромјесечју
(колона 1), без обзира на то да ли их је уговорио сам пословни субјект или су уговорени преко пословног удружења или
неког другог за те послове специјализованог пословног субјекта.
У колони 2 приказују се само укупни подаци за нове уговорене радове у извјештајном тромјесечју.
У колони 3 приказују се само укупни подаци за отказане уговорене радове у извјештајном тромјесечју без обзира
на то да ли су били уговорени у извјештајној години или прије.
Вриједност извршених радова. Приказују се подаци о укупној вриједности извршених радова у
извјештајном тромјесечју (колона 4), тј. радова које је пословни субјект остварио са запосленим радницима
односно радницима које је непосредно ангажовало (без обзира на то јесу ли то његови стални радници или нису).
Вриједност извршених радова укључује вриједност радова на високоградњи и нискоградњи (колона 5 и 7), који
садржи и вриједност уграђене опрема и материјала набављених из БиХ од стране подносиоца овог извјештаја као и
друге трошкове које је пословни субјекат имао у вези с обављањем радова у иностранству. Вриједност материјала и
опреме који су продати иностраном купцу, а нису уграђени у објекте не обухватају се овим извјештајем.
Просјечан број запослених. У колони 9 приказује се просјечан број запослених у извјештајном
тромјесечју које је подносилац овог извјештаја ангажовао на градилиштима у иностранству. Податак се израчунава
тако да се број запослених који су учествовали на грађевинским радовима сабере за сва три мјесеца који чине
тромјесечје и подијели са три. У овој колони се приказују сви запослени заједно, тј. они из БиХ као и из земље у којој се
изводе радови, уколико их је ангажовао пословни субјект.
У колонама 10 и 11 треба приказати запослене из БиХ и то у колони 10 само оне на руководећим и општим
пословима ако су радили у иностранству, а у колони 11 само оне који су непосредно изводили грађевинске радове.
У колони 12 треба приказати укупан број извршених ефективних часова запослених на градилиштима у
иностранству у извјештајном тромјесечју.
У простор одређен за објашњење о подизвођачима и кооперантима треба навести пословне субјекте који су
заједно са пословни субјектом који подноси извјештај изводили радове у иностранству.

