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КВАРТАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 
 

За ______ квартал 20____. године  
 

 Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
 
 
 
ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
             
а) Назив (фирма)            
      
             
 (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу и свој назив)           
             
б) Матични број јединственог регистра            
             
 Редни број јединице у саставу            
             
в) Насеље              
             
 Улица и број  Телефон            
             
г) Делатност (подгрупа)            
             
    Квартал     
 
 
 
 
Табела 1. Превоз путника     у хиљадама
 

Први месец 
у кварталу 

Други месец 
у кварталу 

Трећи месец 
у кварталу 

Укупно  
у кварталу 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
квартала 

а б в г д ђ 

1. Превезени путници - укупно       

2. Аутобуси       

3. Трамваји       

4. Тролејбуси       
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Табела 2. Искоришћење превозних средстава 
   

Први месец 
у кварталу 

Други месец 
у кварталу 

Трећи месец 
у кварталу 

Укупно у 
кварталу 
(б+в+г) 

Од почетка 
године до 
краја 

извештајног 
квартала 

а   б в г д ђ 

1. Пређени километри – укупно, хиљ.       

2. Аутобуси       

3. Трамваји       

4. Тролејбуси       

5. Потрошено гориво, тоне       

6. Потрошено електроенергије у MWh       

7. Запослени     ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

Табела 1. Превоз путника 
 

Путник је свако лице које се вози и превезе се до станице за коју се определило. Превезени путници, 
према томе, представљају број путника који су се одређеним превозним средствима превезли на извесном 
растојању без обзира на дужину пута који су, возећи се, превалили. Из тога произилази да број путника у једној 
тури, превезених једним превозним средством, може бити далеко већи од броја путничких места у њима, јер се 
превозно средство успут може делимично, или потпуно, више пута празнити, или пунити. 
 
Табела 2. Искоришћење превозних средстава 
 

Пређени километри возила – укупно исказује се укупан пређени пут возила у току извештајног 
периода, без обзира да ли је вожња била у функцији превоза, или није. Ови подаци дају се на основу стања 
бројача километара на почетку и крају извештајног месеца. 

Потрошено гориво је она количина горива која је утрошена за кретање возног парка. Утрошак 
горива путничких аутомобила који служе само предузећу не исказују се у овом извештају. 

Потрошена електрична енергија је она количина која је утрошена за кретање возила возног парка. 
Утрошак електричне енергије у погонима за одржавање возила и рад администрације у предузећу не 
исказују се у овом извештају. 

Запослени су сви радници који раде у предузећу за градски саобраћај, укључујући и власнике који у 
њему раде, партнере који обављају сталну делатност у предузећу, као и особе које раде ван предузећа али 
су радним уговором везане за исто и директно примају накнаду од предузећа без обзира да ли раде пуно 
или краће време од пуног радног времена. Ученици школа који обављају праксу у предузећу не обухватају 
се у категорију запослених особа. 
 

 
 Напомена: 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            
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