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САРАЈЕВО, 29.04.2022.

БРОЈ/NUMBER 4

САОБРАЋАЈ
TRANSPORT
Ваздушни саобраћај IV квартал 2021.
Air transport 4th quarter 2021.

Значајан пораст појединих показатеља у ваздушном
саобраћају у четвртом кварталу 2021. у поређењу са
четвртим кварталом 2020. године, узрокован је
израженим утицајем пандемије KОВИД-19 у 2020.
години.

The significant increase in certain indicators in air transport
in the fourth quarter of 2021, compared to the fourth quarter
of 2020, was caused by the pronounced impact of the COVID19 pandemic in 2020.

У четвртом кварталу 2021. године број аеродромских
операција показује пораст од 106,4% у односу на исти
квартал претходне године.

In the fourth quarter of 2021 the number of aircraft
movements indicates an increase of 106.4 % compared to the
same quarter of the previous year.

Број превезених путника већи је за 276,9% у односу на
исти квартал претходне године.

The number of transported passengers is higher by 276.9 %
compared to the same quarter of the previous year.

У ваздушном превозу опсег превезене робе у четвртом
кварталу 2021. године већи је за 17,1% у односу на исти
квартал претходне године.

In the fourth quarter of the 2021 the volume of transported
goods in air transport are increased by 17.1% compared to
the same quarter of the previous year.

Графикон 1: Број превезених путника у ваздушном саобраћају
Graph 1: Number of passengers carried in air transport
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Табела 1: Промет на аеродромима
Table 1: Traffic in air transport
Обим саобраћаја по
индикаторима
саобраћаја

IV квартал
2020/
4th quarter
2020

I -IV квартал
2020/
I – IV quarter
2020

III квартал
2021/
3rd quarter
2021

IV квартал
2021/
4th quarter
2021

I -IV квартал
2021/
I – IV quarter
2021

Број аеродромских
операција

2278

9777

6664

4702

17250

Превезени путници

93534

523544

589870

352546

1207971

Узлетјели

47164

263435

298279

173074

595103

Слетјели

46370

260109

291591

179472

612868

Превезени терет, t

463

2415

536

542

2102

Утоварен

111

901

115

111

467

Истоварен

352

1514

421

431

1635

46

183

37

59

176

Утоварен

17

41

12

13

50

Истоварен

29

142

25

46

126

Превезена пошта, t

Индекси по индикаторима
саобраћаја

Volume of transport by
transport indicators
Number of aircraft
movements-total
Transported passengers
Embarked
Disembarked
Freight transported, t
Loaded
Unloaded
Mail transported, t
Loaded
Unloaded

IV 2021
III 2021

IV 2021
IV 2020

I - IV 2021
I - IV 2020

Број аеродромских операција

70,6

206,4

176,4

Aircraft movements

Број превезених путника

59,8

376,9

230,7

Number of passengers

Превезени терет

101,1

117,1

87,0

Freight transported

Превезена пошта

159,5

128,3

96,2

Mail transported

Indices by transport indicators

Графикон 2: Превезени терет у ваздушном саобраћају, тона
Graph 2: Transported cargo air traffic, tonnes
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА

NOTES OF METHODOLOGY

Статистички подаци о ваздушним операцијама,
превезеним путницима, терету и пошти на
аеродромима у БиХ преузети су од Дирекције за
цивилно ваздухопловство БиХ. Дирекција је уступљене
статистичке податке обрадила у складу са
статистичким програмом и стандардима International
Civil Aviation Organization (ICAO).

Statistical data on aircraft movements, number of
passengers, freight and mail transported on airports in BiH
are taken from Directorate of civil aviation of BiH.
Directorate processed supplied statistical data in accordance
with International Civil Aviation Organization (ICAO)
statistical programme and standards.

Сви подаци о броју путника, терету и пошти односе се
на међународни ваздушни саобраћај, јер у БиХ нема
домаћег ваздушног саобраћаја.

All data on number of passengers, freight and mail are related
to international air transport. BiH has no domestic air
transport.

ДЕФИНИЦИЈЕ

DEFINITIONS

Аеродром

Airport

Одређена копнена или водена површина (укључујући
све зграде, инсталације и опрему) намијењена да се у
потпуности или једним својим дијелом користи за
полијетање и слијетање авиона, као и њихово кретање
по земљиној површини и која је отворена за обављање
активности комерцијалног авио саобраћаја.

A defined area of land or water (including any buildings,
installations and equipment) intended to be used either
wholly or in part for the arrival, departure and surface
movement of aircraft and open for commercial air transport
operations.

Авион

Aircraft

Било која машина која може да се одржава у атмосфери
захваљујући потиску ваздуха искључујући потисак
ваздуха у односу на површину земље.

Any machine that can derive support in the atmosphere from
the reactions of the air other than the reactions of air against
the earth’s surface

Кретање авиона

Aircraft movement

Полијетање и слијетање авиона на аеродром. У
статистици ваздушног саобраћаја један долазак и један
полазак рачунају се као два кретања. Укључена су сва
кретања авиона у комерцијалне сврхе и некомерцијалне
операције
генералне
авијације.
Искључени су државни летови додирни и иди и не
успјели прилази.

An aircraft take-off or landing at an airport. For airport
traffic purposes one arrival and one departure is counted as
two movements. Included are all commercial aircraft
movements and non-commercial general aviation operations.
Excluded are State flights, touch and go, overshoots and
unsuccessful approaches.

Ваздушни превоз

Air transport

Било које кретање робе и/или путника авионом.
Комерцијални ваздушни превоз

Any movement of goods and/or passengers on an aircraft
movement.
Commercial air transport

Било које кретање робе и/или путника авионом у
комерцијалне сврхе.

Any movement of goods and/or passengers on a commercial
aircraft movement.

Домаћи ваздушни превоз

National air transport

Ваздушни превоз на домаћим летовима.

Air transport on a domestic flight

Међународни ваздушни превоз

International air transport

Ваздушни превоз на међународним летовима.

Air transport on an international flight.

Мјесто поласка и доласка на лету

On flight origin and destination (OFOD)

Саобраћај у оквиру обављања комерцијалне ваздушне
услуге која је означена јединственим бројем лета и
подијељена на парове аеродрома према мјестима
утовара/укрцаја и мјестима истовара/искрцаја на том
лету.

Traffic on a commercial air service identified by a unique
flight number subdivided by airport pairs in accordance with
point of embarkation and point of disembarkation on that
flight.

Превезени путници у ваздушном превозу

Air passengers carried

Сви путници на одређеном лету (под истим бројем
лета) рачунати само једанпут, а не изнова на свакој
дионици тог лета.
Укључују се сви путници који се превозе уз накнаду или
без накнаде, чије путовање почиње или завршава се на
извјештајном аеродрому и путници у трансферу који се
придружују или напуштају лет на извјештајном
аеродрому. Искључују се путници у директном
транзиту.

All passengers on a particular flight (with one flight number)
counted once only and not repeatedly on each individual
stage of that flight.
All revenue and non-revenue passengers whose journey
begins or terminates at the reporting airport and transfer
passengers joining or leaving the flight at the reporting
airport. Excludes direct transit passengers.

Терет

Freight

Било који предмет превезен авионом, сем поште,
потрепштина посаде и пртљага
У статистичке сврхе, терет обухвата експресно послат
терет и пошиљке, дипломатске торбе, али не и
путнички пртљаг. Сваки превоз камионима, уз
кориштене ваздушног товарног листа, треба да буде
искључен.

Any property carried on an aircraft other than mail, stores
and baggage.
For statistical purposes, freight includes express freight and
parcels and diplomatic bags but not passenger baggage. All
trucking operations using an air waybill should be excluded.

СТАТИСТИЧКА ЗНАЧЕЊА

STATISTICAL SIGNS

-

- No occurrence of event

нема појаве

... нема података

... Data not available

*

* corrected data

коригован податак
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