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ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У ИНОСТРАНСТВУ

CON STRUCTI ON W ORKS ABROAD
Вриједност извршених радова у другом тромјесечју 2013.
године у односу на претходно тромјесечје већа је за 73,2%, док
је у односу на просјечну вриједност извршених радова у 2012.
години мања за 81,7% и у односу на друго тромјесечје 2012.
године за 90,5%.

Value of performed work in the second quarter of 2013,
compared to the previous quarter, was 73.2% higher, compared to the
average value of performed work in 2012 it was 81.7% lower, and
compared to the second quarter of 2012, 90.5% lower.

Вриједност извршених радова у периоду јануар – јун
2013. године у односу на исти период прошле године мања је за
88,3%.

Value of work performed in the period January – June 2013,
compared to the same period of the previous year, was 88.3% lower.

Просјечан број радника на градилиштима у другом
тромјесечју 2013. године у односу на претходно тромјесечје
већи је за 26,5%, док је у односу на просјечан број радника у
2012. години мањи за 28,3% и у односу на друго тромјесечје
2012. године за 29,5%.

Average number of workers on construction sites in the second
quarter of 2013, compared to the previous quarter, was 26.5% higher,
compared to the average number of workers in 2012 it was 28.3%
lower, and compared to the second quarter of 2012, 29.5% lower.

Укупно извршени ефективни часови у другом тромјесечју
2013. године у односу на претходно тромјесечје већи су за
42,6%, док су у односу на друго тромјесечје 2012. године мањи
за 28,1% и у односу на просјечне извршене ефективне часове у
2012. години за 29,0%.

Total performed effective hours in the second quarter of 2013,
compared to the previous quarter, were 42.6% higher, 28.1% lower
when compared to the second quarter of 2012, and compared to the
average performed effective hours in 2012, 29.0% lower.

Подаци дати у овом саопштењу добијени су на основу
Тромјесечног извјештаја о грађевинским радовима у
иностранству (ГРАЂ–33). Извјештај ГРАЂ-33 подносе пословни
субјекти чија је претежна дјелатност, према Класификацији
дјелатности КД БиХ 2010, заснованој на Статистичкој
класификацији дјелатности у ЕУ, NACE Rev.2, разврстана у
подручје F-Грађевинарство, као и грађевинске јединице у
саставу неграђевинских пословних субјеката.

Data published in this release were obtained on the basis of the
Quarterly Report on construction works abroad (GRAĐ-33). GRAĐ-33 is
submitted by business entities whose predominant activity, according
to the Classification of economic activities KD BH 2010 which is based
on the Statistical classifications of economic activities EU, NACE Rev.2,
is in the section F-Construction, as well as by construction units which
are in composition of non-construction business entities.

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

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

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

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

Укупно извршени ефективни часови су часови рада које
су остварили радници на градилиштима у извјештајном
тромјесечју.

Total performed effective hours represent working hours realised
by workers on construction sites during the reporting quarter.
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Графикон 1. Грађевински радови у иностранству, Ø2012=100

Graph 1. Construction works abroad, Ø2012=100
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