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САОБРАЋАЈ 

TRANSPORT 
 

Жељезнички саобраћај II квартал 2021. године 

Railway transport 2nd quarter 2021 

 

 

 

 
Значајан пад појединих показатеља у жељезничком 
саобраћају у II кварталу 2021, узоркован је утицајем 
пандемије COVID-2019. 

The significant increase in some indicators in railway 

transport in the first quarter of 2021 is a consequence of the 

impact of the COVID-2019 pandemic. 

 

У жељезничком превозу робе опсег превезене робе у II 

кварталу 2021. године већи је за 18,4%, а број 

остварених тонских километара већи је за 28,5% у 

односу на исти квартал претходне године. 

In the second quarter of the 2021 the volume of transported 

goods in the railway transport are increased by 18,4%, and 

the number of achieved tonne - kilometres is higher by 

28,5% compared to the same quarter of the previous year.  

 

Број превезених путника жељезницом у II кварталу 
2021. године већи је за 242,8%, а број остварених 
путничких километара већи је за 329,8% у односу на 
исти квартал претходне године. 

In the second quarter of 2021 the number of transported 

passengers in the railway transport are increased by 

242,8%, and the number of achieved passenger kilometres 

are increased by 329,8% compared to the same quarter of 

the previous year.

 

 



Превоз робе  

Transport of goods 

Обим саобраћаја по 
индикаторима 
саобраћаја 

II квартал 
2020/  
2nd quarter 
2020 

I - II квартал 
 2020/ 
I – II quarter 
2020 

I квартал 
2021/  
1st quarter 
2021 

II квартал 
2021/  
2nd quarter 
2021 

I – II квартал 
2021/ 
I – II  quarter 
2021 

Volume of transport by 
transport indicators 

Превезено тона робе, 
000t 2709 5574 2799 3208 6007 

Tons of goods transported, 
000t 

Тонски километри, 000 234637 492060 268299 301421 569721 Tonne- kilometres, 000 

 
Индекси по 
индикаторима 
саобраћаја 

II 2021 
II 2020 

I –II 2021 
I –II 2020 

Indicies by transport 
indicators  

Превезено тона робе 118,4 107,7 Tons of goods transported 

Тонски километри 128,5 115,7 Tonne- kilometres 

 
Г.1. Превезена роба у жељезничком саобраћају, 000t 
G.1 Transported goods in railway transport, 000t 
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Превоз путника 

Transport of passangers 

Обим саобраћаја по 
индикаторима 
саобраћаја 

II квартал 
2020/  
2nd quarter 
2020 

I - II квартал 
2020/ 
I - II quarter 
2020 

I квартал 
2021/  
1st quarter 
2021 

II квартал 
2021/  
2nd quarter 
2021 

I – II квартал 
2021/ 
I – II quarter 
2021 

Volume of transport by 
transport indicators 

Превезени путници, 000 14 106 37 48 85 
Transported passengers, 
000 

Путнички километри, 
000 896 8583 2767 3851 6618 Passenger- kilometres,000 

 
 

Индекси по 
индикаторима 
саобраћаја 

II 2021 
II 2020 

I - II 2021 
I –II 2020 

Indicies by transport 
indicators  

Превезени путници 342,8 80,2 Transported passengers 

Путнички километри 429,8 77,1 Passenger- kilometres 

 
Г.2 Превезени путници у жељезничком саобраћају, 000 

G.2 Number of passengers carried in railway transport, 000 
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Превоз опасних терета жељезницом 
Transport of dangerous goods by rail 

  

Укупан превоз опасних 
терета/ 

Total transport of dangerous 
goods 

Пријевоз опасних терета према врсти превоза, у тонама/ 
Transport of dangerous goods by type of transport, in tons 

Тоне/ 
Tonne 

Тонски 
километри,000 

Tonne -
kilometers, 000 

Унутрашњи 
превоз/ 
Domestic 
transport 

Међународни превоз/ 
International transport 

Транзит/ 
Transit 

Укупно/ 
Total 

Утовар/ 
Loading 

Истовар/ 
Unloading 

Укупно/ 
Total 182864 3238534 0 182864 13424 98738 70702 

Класа 1. Експлозиви/ 
Explosives 818 89822 0 818 818 0 0 

Класа 2 

Гасови/ 
Gases, compressed, 
liquefied or dissolved 
under pressure 26568 387527 0 26568 0 12290 14279 

Класа 3. Запаљиве течности 
Flammable liquids 45142 2207469 0 45142 200 20973 23969 

Класа4.1. 
Запаљиве чврсте 
материје/ 
Flammable solids 12406 499578 0 12406 12406 0 0 

Класа4.2. 

Самозапаљиве 
материје/ 
Substances liable to 
spontaneous combustion 10776 1816 0 10776 0 10776 0 

Класа4.3. 

Материје које у додиру 
с водом производе 
запаљиве плинове/ 
Substances which, in 
contact with water, emit 
flammable gases 0 0 0 0 0 0 0 

Класа5.1. 
Оксидирајуће 
материје/ 
Oxidising substances 3434 49329 0 3434 0 3434 0 

Klasa 5.2. Органски пероксиди/ 
Organic peroxides 0 0 0 0 0 0 0 

Класа6.1. Отровне материје/ 
Toxic substances 0 0 0 0 0 0 0 

Класа6.2. 
Инфективне материје 
Substances liable to 
cause infections 0 0 0 0 0 0 0 

Класа 7. 
Радиоактивне 
материје/ 
Radioactive material 0 0 0 0 0 0 0 

Класа 8. Корозивне материје/ 
Corrosives 58029 786 0 58029 0 50664 7365 

Класа 9. 

Остале опасне 
материје/ 
Miscellaneous dangerous 
substances 25689 2208 0 25689 0 600 25089 

 
 
 
 



МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА NOTES OF METHODOLOGY  
 
Подаци о жељезничком саобраћају добијени су 
обрадом мјесечних и кварталних статистичких 
извјештаја које су ентитетски статистички заводи 
прикупили. Извјештајне јединице су предузећа и други 
пословни субјекти који се баве превозом путника и 
робе (терета) у унутрашњем и међународном 
пријевозу 

.  
Data on railway transport were obtained by processing 
monthly and quarterly statistical data from surveys 
conducted by the Statistical Offices at the level of entities. 
The reporting units for these surveys are enterprises and 
other business subjects engaged in domestic and 
international transport of passengers and goods. 

 
ДЕФИНИЦИЈЕ DEFINITIONS 
 
Под појмом превоз подразумијева се кретање путника 
или терета од једног мјеста (мјесто укрцаја/утовара) 
до другог мјеста (мјеста искрцаја/истовара) и 
представља мјеру активности превозних предузећа. 

Considered as transport is movement of passengers or cargo 
from one place (loading place) to another place (unloading 
place) and representing the operation of transport 
enterprises. 

 
Унутрашњи превоз обухвата превоз путника обављен 
између мјеста укрцаја и мјеста искрцаја унутар 
граница наше земље. 

Domestic transport implies transport of passenger between 
places of loading and unloading within the borders of the 
country. 

 
Међународни превоз обухвата пријевоз путника 
између мјеста укрцаја у нашој земљи и мјеста искрцаја 
у иностранству и обрнуто. 

International transport implies transport of passengers 
between the place of loading in our country and the place of 
unloading abroad, or the other way round. 

 
Пријевоз путника обухвата превезене путнике у 
унутрашњем и међународном саобраћају 

Transport of passengers include transported passengers into 
domestic and international transport. 

 
Путнички километар је јединица мјере која 
представља пријевоз једног путника на удаљености од 
једног километра 

.  
Passenger kilometre is a unit of measure which refers to 
transport of one passenger at the distance of one kilometre. 

 
Под робом се подразумијева свака роба која се превози 
жељезничким средствима 

Goods are any goods transported by railway transport 
means. 

 
Превоз робе исказује се у тонама и у тонским 
километрима, а представља зброј свих километара 
остварених у унутрашњем и међународном превозу 

Goods transport is given in tons and ton kilometres, and it is 
the sum of all kilometres realized in domestic and 
international transport. 

 
Тонски километар је јединица мјере која представља 
превоз једне тоне робе на удаљености од једног 
километра 

Tonne kilometre is a unit of measure which refers to 
transport of one tone of goods at the distance of one 
kilometre. 

 
СТАТИСТИЧКА ЗНАЧЕЊА  STATISTICAL SIGNS 
-      нема појаве -    no occurrence of event 
...    нема података ...  data not available 
*     коригован податак *   corrected data 
КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ  ABBREVIATIONS USED  
km       километар km        kilometer 
pkm     путнички километар pkm      passenger kilometer 
t           тона t            ton 
tkm      тонски километар tkm       tonne- kilometer 
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