
К KПС ГРАЂ 01
3 0 2 0 1 0 2 0 5

Шифра активности

2 0 1 2

ТРОМЈЕСЕЧНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 85/03)
Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког програма 2009 - 2012,
01-646/09 ("Службени гласник Републике Српске", брoj 33/09)

ГОДИНА ТРОМЈЕСЕЧЈЕ2 0 1 2

М б ј2)

ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ СУБЈЕКТУ

Назив1)

ГОДИНА ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

Матични број

Адреса и општина

Е-mail

Телефон

Детаљан опис главне дјелатности1)

2)

6)

3)

4)

5)

Да ли је предузеће остварило више од 50% укупног прихода као главни извођач радова? ДА 1
(заокружити један одговор) НЕ 2

7)

Табела 1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ

Вриједност без 
ПДВ-а (у КМ)

Статистичка 
шифра

11000

1110002 Приходи из грађевинске дјелатности (03+04+05+06+07+08)

С1 Назив ставке

01 Укупни приходи од продаје (02+09)

Прије попуњавања Упитника обавезно прочитати Упутство

11120

11130

11140

11100

11110

објекти нискоградње (новоградња реконструкција поправка одржавање и

06

У

02 Приходи из грађевинске дјелатности (03+04+05+06+07+08)

03

У земљи04

05

објекти високоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

објекти нискоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)
специјализоване грађевинске дјелатности (припремни, инсталациони,
завршни и други радови на објектима високоградње и нискоградње)
објекти високоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

Приходи од осталих оперативних (неграђевинских) дјелатности

од тога продаја трговачке робе (дио ставке 09)

1) Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 119/10)

11150

11160

09

10

11200

11209

07
објекти нискоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

У иностранству

08 специјализоване грађевинске дјелатности (припремни, инсталациони,
завршни и други радови на објектима високоградње и нискоградње)



Табела 3. ПЛАЋАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧИМА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ

Табела 4. ЗАПОСЛЕНИ, ПЛАТЕ И НАКНАДЕ

Бруто плате и накнаде запосленика, КМ

РАСПОДЈЕЛА ПРИХОДА ОД ГРАЂЕВИНСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У ЗЕМЉИ ПО ОБЛАСТИМА 
КЛАСИФИКАЦИЈЕ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА (КВГО) 

05

09

у специјализованим грађевинским дјелатностима (припремни,
инсталациони, завршни и други радови на објектима високоградње и

у специјализованим грађевинским дјелатностима (припремни,
инсталациони, завршни и други радови на објектима високоградње и

22300

22700

02 Број запосленика на платној листи, тромјесечни просјек (03+04+05+06+07+08+09+10) 22000

03

06 у осталим (неграђевинским) дјелатностима 22400

С2 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Податак

01 Број запослених, тромјесечни просјек

11 23000

07

У иностранству

на објектима високоградње 22500

08 на објектима нискоградње 22600

10 у осталим (неграђевинским) дјелатностима 22800

У земљи

на објектима високоградње 22100

04 на објектима нискоградње 22200

21000

05

У иностранству

објекти високоградње 70400

06 објекти нискоградње 70500

07 специјализоване грађевинске дјелатности (припремни, инсталациони,
завршни и други радови на објектима високоградње и нискоградње)

70600

02

У земљи

објекти високоградње 70100

03 објекти нискоградње 70200

04 специјализоване грађевинске дјелатности (припремни, инсталациони,
завршни и други радови на објектима високоградње и нискоградње)

70300

01 Укупно плаћање подизвођачима (02+03+04+05+06+07) 70000

С12 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Вриједност без 
ПДВ-а (у КМ)

С7 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Вриједност      
(у КМ)

01 Укупни приходи (02+03+04+05+06+07 = 03+04+05 Табеле 1.) 12000

12500

07
остали објекти нискоградње (новоградња, реконструкција, поправка,
одржавање и организација извођења пројеката)

12600

Oбјекти 
нискоградње

транспортна инфраструктура (новоградња, реконструкција, поправка,
одржавање и организација извођења пројеката)

12300

06
комплексни грађевински објекти у индустрији (новоградња, реконструкција,
поправка, одржавање и организација извођења пројеката)

Табела 2. 

цјевоводи, комуникационе и електричне линије (новоградња,
реконструкција, поправка, одржавање и организација извођења пројеката)

05 12400

нестамбене зграде (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

12200

04

02
Oбјекти 
високоградње

стамбене зграде (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

12100

03



Табела 5. ОДРАЂЕНИ ЧАСОВИ РАДА

Табела 6. ЗАЛИХЕ 

Табела 7. БРУТО ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА У ЗЕМЉИ

на почетку тромјесечја

51170

Инвестиције у нематеријална средства (софтвери, концесије, патенти, лиценце и сл.) 

на крају тромјесечја

на почетку тромјесечја

на крају тромјесечја

на почетку тромјесечја

на крају тромјесечја
Унапријед извршена плаћања добављачима

Набавка нових машина, постројења, опреме и транспортних средстава

Улагања у унапријеђење земљишта 51130

13

на крају тромјесечја (04+06+08+10+12)

на почетку тромјесечја (03+05+07+09+11)

У земљи

У иностранству

02

03

04

11

12

05

06

10

09

01

залихе готових производа

залихе недовршене производње

залихе недовршене производње

на почетку тромјесечја

на крају тромјесечја

на почетку тромјесечја

на крају тромјесечја

на почетку тромјесечја

на крају тромјесечја

41002

41101

41102

41501

41502

42001

41401

41201

41202

41302

41402

12 51200

С3 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Број

У земљи

У иностранству

08

Набавка кориштених машина, постројења, опреме и транспортних средстава 51180

11 Набавка осталих сталних материјалних средстава 51190

09

07 Набавка новоизграђених зграда и других грађевинских објеката 51150

08 Доградња, реконструкција и побољшање зграда и грађевинских објеката 51160

10

06 Набавка постојећих зграда и грађевинских објеката (раније кориштених) 51140

03 Набавка земљишта (без трошкова преноса власништва) 51110

04 Трошкови преноса власништва земљишта 51120

05

01 Укупно инвестиције (02+12) 51000

02 Укупне инвестиције у стална материјална средства (03+04+05+06+07+08+09+10+11) 51100

42002

С5 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Вриједност      
(у КМ)

14

41001

07 41301

08

07 на објектима нискоградње 30600

С4 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Вриједност      
(у КМ)

у специјализованим грађевинским дјелатностима (припремни,
инсталациони, завршни и други радови на објектима високоградње и
нискоградње)

30700

09 у осталим (неграђевинским) дјелатностима 30800

Укупно залихе, стање

залихе сировина и материјала

залихе трговачке робе

30400

06 на објектима високоградње 30500

на објектима нискоградње 30200

04
у специјализованим грађевинским дјелатностима (припремни,
инсталациони, завршни и други радови на објектима високоградње и
нискоградње)

30300

05 на осталим (неграђевинским) дјелатностима

02 на објектима високоградње 30100

03

01 Укупно одрађени часови (02+03+04+05+06+07+08+09) 30000



Табела 10. МЈЕРЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА УПИТНИКА

ПРОСТОР ЗА ВАШЕ КОМЕНТАРЕ, ПРИМЈЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ

ПОДАЦИ О ПОПУЊАВАЊУ УПИТНИКА 

  - статус одговорног лица у предузећу  

Датум: Потпис одговорног лица

М.П.

Одговорно лице које 
потврђује податке

Лице које је попунило 
упитник 

(Име и презиме) (Телефон) (E-mail)

(Име и презиме) (Телефон) (E-mail)

Табела 8. ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ВЛАСТИТУ УПОТРЕБУ У ЗЕМЉИ
(дио укупних инвестиција из Табеле 7.)

С8
Статистичка 
шифра

БројНазив ставке

УТРОШЕНА ДОБРА И УСЛУГЕ ЗА КАПИТАЛИЗОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ (02+03+04)

СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА У ЗЕМЉИ                                                                                                                         
(нови станови које је извјештајна јединица изградила у својству главног извођача)

04
Специјализоване грађевинске дјелатности (припремни, инсталациони,
завршни и други радови на објектима високоградње и нискоградње)

52300

Објекти високоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање
и организација извођења пројеката)

52100

03

1

60000

С6
Статистичка 
шифра

Број            
(минуте)

01

Молимо да укратко опишите чињенице које су утицале на пословање, са значајнијим разликама, у односу на претходно 2

Назив ставке

Вријеме потребно за попуњавање упитника (претворено у минуте)

Молимо упишите било коју сугестију или коментар који нам може помоћи да унаприједимо овај Упитник:

Објекти нискоградње (новоградња, реконструкција, поправка, одржавање и
организација извођења пројеката)

52200

Број незавршених станова

82000

83000

Табела 9. 

01 81000

Површина завршених станова, m2

Број завршених станова

02

03

01 52000

02

С52 Назив ставке
Статистичка 
шифра

Вриједност      
(у КМ)


