19. V 2009. Број/No. 79/09

ТРОМЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ
СТАТИСТИКA ГРАЂЕВИНАРСТВА
I т р о м ј е с е ч ј е 2009. године
Грађевински радови у иностранству

QUARTERLY RELEASE
CONSTRUCTION STATISTICS
1st quarter 2009
Construction work abroad

Подаци дати у овом саопштењу добијени су на основу
Тромјесечног извјештаја о грађевинским радовима у
иностранству (ГРАЂ–33). Извјештај ГРАЂ-33 подносе правни
субјекти чија је претежна дјелатност према Класификацији
дјелатности разврстана у подручје F-Грађевинарство. Обавезу
подношења извјештаја имају и грађевинске јединице у саставу
неграђевинских правних субјеката.

Data published in this release are obtained on the basis of the
Quarterly Report on construction work abroad (GRAĐ-33). Report
GRAĐ-33 is submitted by legal subjects whose main activity,
according to the Classification of Activities, belongs to the sector F –
Construction. Construction units which are in composition of nonconstruction legal subjects are also obliged to submit reports.

Вриједност нових уговора представља вриједност која
је уговорена за извођење радова у извјештајном тромјесечју.

The value of new contracts represents the value contracted
for work performed in the reporting quarter.

Вриједност извршених радова представља вриједност
радова која је остварена у извјештајном тромјесечју уз
непосредни ангажман запослених радника, без обзира да ли су
они у сталном радном односу или не.

The value of performed work represents the value of work
realized in the reporting quarter, with direct involvement of employed
workers, notwithstanding whether they are employed permanently or
temporarily.

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

Average number of workers on construction sites represents
the average number of workers engaged in work during the reporting
quarter.

Укупно извршени ефективни часови представљју
укупан број часова рада које су остварили радници на
градилиштима у извјештајном тромјесечју.

Total performed effective hours represent the total number of
working hours realized by workers on construction sites during the
reporting quarter.

Вриједност нових уговора у првом тромјесечју 2009.
године у односу на прво тромјесечје 2008. године већа је за
400,6%, у односу на просјечну вриједност нових уговора у
2008. години већа је за 105,9% и у односу на претходно
тромјесечје за 65,9%.

The value of new contracts in the first quarter of 2009,
compared to the first quarter of 2008, was 400.6% higher, compared
to the average value of new contracts in 2008, 105.9% higher, and
compared to the previous quarter, 65.9% higher.

Вриједност извршених радова у првом тромјесечју
2009. године у односу на прво тромјесечје 2008. године мања
је за 21,5%, у односу на просјечну вриједност извршених
радова у 2008. години мања је за 50,0% и у односу на
претходно тромјесечје мања за 62,7%.

The value of performed work in the first quarter of 2009,
compared to first quarter of 2008, was 21.5% lower, compared to the
average value of performed work in 2008, 50.0% lower, and
compared to the previous quarter, 62.7% lower.

Број радника на грађевинским радовима у првом
тромјесечју 2009. године у односу на прво тромјесечје 2008.
године већи је за 4,4%, док је у односу на просјечан број
радника у 2008. години мањи за 2,4% и у односу на претходно
тромјесечје за 4,5%.

Number of workers on construction work in the first quarter
of 2009, compared to the first quarter of 2008, was 4.4% higher,
while compared to the average number of workers in 2008, it was
2.4% lower, and compared to the previous quarter, 4.5% lower.

Извршени ефективни часови на грађевинским
радовима у првом тромјесечју 2009. године у односу на прво
тромјесечје 2008. године већи су за 3,8%, док су у односу на
просјечне извршене ефективне часове рада у 2008. години
мањи за 11,1% и у односу на претходно тромјесечје мањи за
19,5%.

Performed effective hours on construction work in the first
quarter of 2009, compared to the first quarter of 2008, were 3.8%
higher, 11.1% lower when compared to the average performed
effective hours in 2008, and compared to the previous quarter, 19.5%
lower.
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Табела 1 – Грађевински радови у иностранству у I тромјесечју

Table 1 – Construction works abroad, 1s t quarter
Вриједност нових
уговора
(у хиљ. КМ)

Value of new
contracts
(in thous. KM)

Вриједност извршених радова (у хиљ. КМ)

Просјечан број
радника на
градилиштима

Value of work perfomed (in thous. KM)

Укупно

високоградња

нискоградња

Total

Buildings

Civil engineering

Average number
of workers on
sites

Укупно
извршени
ефективни
часови
(у хиљ.)

Total worked
effective hours
(in thous.)

18 591

5 758

2 839

2 919

380

197

Total

Италија

664

637

352

285

40

20

Italy

Норвешка

584

105

69

36

9

5

Norway

3 047

1 954

1 860

94

141

74

Germany

Русија

5

5

5

0

2

1

Russia

Србија

478

390

296

94

124

64

Serbia

13 813

2 667

257

2 410

64

33

Montenegro

Укупно

Њемачка

Црна Гора

Индекси / Indices
I тромј. '09.
Ø 2008

205,9

50,0

38,3

71,2

97,6

88,9

1st quarter '09.
Ø 2008

I тромј. '09.
IV тромј. '08.

165,9

37,3

57,7

27,8

95,5

80,5

1st quarter '09.
4th quarter '08.

I тромј. '09.
I тромј. '08.

500,6

78,5

41,6

574,6

104,4

103,8

1st quarter '09.
1st quarter '08.
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