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БРОЈ/NUMBER 1

САОБРАЋАЈ
TRANSPORT
Друмски саобраћај I квартал 2022. године
Road transport 1st quarter 2022
У друмском превозу робе број пређених километара
возила у првом кварталу 2022. године у односу на
први квартал претходне године већи је за 3,0%. Опсег
превезене робе већи је за 17,4% док су остварени
тонски километри већи за 7,8%.

In the road transport of goods in the first quarter of 2022,
the number of kilometres covered by vehicles is higher by
3.0%, compared to the first quarter of the previous year. The
volume of transported goods are higher by 17.4%, while
achieved tonne -kilometres are increased by 7.8%.

У друмском превозу путника пређени километри
возила показују раст од 30,0%, док је број превезених
путника већи за 32,4% у односу на први квартал
претходне године. Остварени путнички километри
већи су за 122,7% у односу на исти квартал претходне
године.

In the road transport of passengers the vehicle kilometres
that are covered shows an increase by 30.0%, while the
number of transported passengers are higher by 32.4%
compared to the first quarter of the previous year. Achieved
passenger kilometres are increased by 122.7% compared to
the same quarter of the previous year.

У градско-приградском превозу у првом кварталу
2022. године у односу на исти квартал претходне
године пређени километри возила мањи су за 1,6%, а
број превезених путника већи је за 1,2%.

In the first quarter of 2022 the number of total kilometres
covered in urban-suburban transport are decreased by 1.6%
compared to the same quarter of the previous year, while
the number of passengers transported was higher by 1.2%.

Графикон 1: Превезено робе у друмском саобраћају, 000t
Graph 1: Goods transported in road transport, 000t
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Табела 1: Превоз робе
Table 1: Transport of goods
I квартал
2021/
1st quarter
2021

Обим саобраћаја по
индикаторима
саобраћаја
Пређени километри
возила, 000
Превезена роба, 000t
Тонски километри, 000

II квартал
2021/
2nd quarter
2021

III квартал
2021/
3rd quarter
2021

IV квартал
2021/
4th quarter
2021

I квартал
2022/
1st quarter
2022

141070

151048

155130

156692

145332

2023

2227

2520

2648

2375

1007864

1108708

1136512

1151964

1086016

Индекси по индикаторима
саобраћаја

Volume of transport by
transport indicators
Vehicle-kilometres
covered,000
Tonnes of goods
transported, 000t
Tonne-kilometres, 000

IV 2021
III 2021

I 2022
IV 2021

I 2022
I 2021

Пређени километри возила

101,0

92,8

103,0

Vehicle-kilometres covered

Превезено тона робе

105,1

89,7

117,4

Tonnes of goods transported

Тонски километри

101,4

94,3

107,8

Tonne- kilometres

Indices by transport indicators

Табела 2: Превоз путника
Table 2: Transport of passengers
I квартал
2021/
1st quarter
2021

Обим саобраћаја по
индикаторима
саобраћаја
Пређени километри
возила, 000
Превезени путници, 000
Путнички километри,
000
Индекси по индикаторима
саобраћаја

Пређени километри возила
Превезени путници
Путнички километри

II квартал
2021/
2nd quarter
2021

III квартал
2021/
3rd quarter
2021

IV квартал
2021/
4th quarter
2021

I квартал
2022/
1st quarter
2022

11604

13127

15607

14931

15086

1530

1601

1873

1890

2026

115824

138151

187107

173241

257955

Volume of transport by
transport indicators
Vehicle-kilometres
covered,000
Transported passengers,
000
Passenger- kilometres,000

IV 2021
III 2021

I 2022
IV 2021

I 2022
I 2021

95,7

101,0

130,0

Vehicle-kilometres covered

100,9

107,2

132,4

Transported passengers

92,6

148,9

222,7

Passenger- kilometres

Indices by transport indicators

Графикон 2: Превезени путници у друмском саобраћају, 000
Graph 2: Number of passengers carried in road transport, 000
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Табела 3: Градско-приградски превоз
Table 3: Urban-suburban transport
I квартал
2021/
1st quarter
2021

Обим саобраћаја по
индикаторима
саобраћаја

II квартал
2021/
2nd quarter
2021

III квартал
2021/
3rd quarter
2021

IV квартал
2021/
4th quarter
2021

I квартал
2022/
1st quarter
2022

Пређени километри
возила, 000

14531

14754

14185

15035

14295

Превезени путници, 000

22738

23323

21638

23110

23003

Индекси по индикаторима
саобраћаја

IV 2021
III 2021

I 2022
IV 2021

I 2022
I 2021

Пређени километри возила

106,0

95,1

98,4

Превезени путници

106,8

99,5

101,2

Volume of transport by
transport indicators
Vehicle-kilometres
covered,000
Transported passengers,
000

Indices by transport indicators
Vehicle-kilometres covered
Transported passengers

Графикон 3: Превезени путници у градско-приградском саобраћају, 000
Graph 3: Number of passengers carried in road transport, 000
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
Подаци о друмском 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 превозу.
DЕFINICIЈЕ
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.

Data on road 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.
DEFINITIONS
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 превоз 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.

Превоз путника обухвата превезене путнике
унутрашњем и међународном саобраћају.

у

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

Путнички километар је јединица мјере која
представља превоз 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
друмским средствима.

Goods are any goods transported by road 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.

Градски превоз путника се односи на рад пословних
субјеката који се баве превозом путника у градским и
приградским насељима. Представљен је подацима о
пређеним километрима возила и превезеним
путницима.

Urban transport of passengers refers to the work of
economic entities engaged in transport of passengers in
urban and suburban settlements. Data on urban/suburban
transport is represented by the indicators of kilometres
covered and passenger transported.

СТАТИСТИЧКА ЗНАЧЕЊА

STATISTICAL SIGNS
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нема појаве
нема података
коригован податак

No occurrence of event
Data not available
corrected data

КОРИШТЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ

ABBREVIATIONS USED

km
pkm
t
tkm

km
pkm
t
tkm

километар
путнички километар
тона
тонски километар

NOTES OF METHODOLOGY

kilometer
passenger kilometer
tonne
tonne- kilometer
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