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ГРАЂЕВИНАРСТВО / Construction
СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ,
СТАЊЕ НА КРАЈУ ДРУГОГ КВАРТАЛА 2013.
RESIDENTIAL CONSTRUCTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE END OF SECOND QUARTER OF 2013
У првих шест мјесеци 2013. године број завршених станова је
1.185, што је за 9,4 % више у односу на исти период 2012.
године.
Број незавршених станова на крају првог квартала 2013.
године је 2.776, што је за 37,1 % мање у односу на исти период
прошле године.

In the first three months of the 2013 number of completed
dwellings is 1185, which is 9.4% more than in the same period of
2012.
Number of uncompleted dwellings at the end of the first quarter of
2013 is 2.776, which is 37.1% less than in the same period last
year.
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само нови станови које граде грађевинска предузећа обухваћена мјесечним извјештајима
only new dwellings built by legal entities by monthly surveys
стање на крају извјештајног периода
situation at the end of reporting period

Број завршених станова у БиХ на крају другог квартала 2008 - 2013.
Number of completed dwellings in BiH at the end of second quarter 2008-2013
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

У саопштењу су приказани подаци прикупљени
кварталном извјештајном методом помоћу образаца
Мјесечни извјештај грађевинарства (ГРАЂ-21).

In this release are shown data collected by Monthly
report on construction (GRAĐ-21) on the quarterly
basis.

Подаци о броју и површини завршених станова, те
подаци о броју незавршених станова прикупљају се
од главних извођача радова који имају директан
уговор с инвеститором (или граде за властите
потребе, тржиште и сл.).

The data on the number and surface of completed
dwellings and the number of uncompleted dwellings are
collected from the main contractors who have a direct
contract with investors (or build for own purposes, sale
or similar).

Под бројем (завршених и незавршених) станова
подразумијевају се само нови станови, дакле станови
у потпуно новим зградама које су подигнуте на
градилиштима на којима прије није било никакве
грађевине или је постојала грађевина, али је
претходно срушена тј. уклоњена. У приказане нове
станове укључују се и дограђени или надограђени
станови на постојећим грађевинама уколико се граде
као нове стамбене јединице.

Number of (completed and uncompleted) dwellings
represents only newly built dwellings built on the
building sites where there were not any construction
before or which had previously been destructed and
removed. Presented newly built dwellings include also
extended or additional dwellings on existing buildings, if
they are built as new housing units.

Станови у обнови приказују се као нови станови
само ако су поновно саграђени од темеља, било да су
прије тога потпуно срушени, било да су остали
дјелимично сачувани дијелови прочеља зграда.

Reconstructed dwellings are presented as new ones only
if they had to be completely rebuilt, whether they were
completely destroyed or there were only structures or the
front of buildings left.

Подаци о завршеним становима односе се на станове
завршене у периоду од почетка године до краја
извјештајног квартала без обзира на то када су
започети. За незавршене станове стање се даје на
крају извјештајног периода.

Completed dwellings are related to dwellings finished in
period from beginning of the year until the end of the
reporting quarter irrespective on time starting structure.
Number of uncompleted dwellings is given on the end
reporting period.
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