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ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ 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) Општина  Насеље            
             
 Улица и број  Телефон            
             
г) Делатност (група)            
             
    Година     
         
    Регион     

 
 
 
 

Таб. 1. Дужина железничких  пруга на дан 31.12. 
                            у километрима 

 
Грађе- 
винска 
дужина 
пруга 

Стварна експлоатациона дужина пруга Дужина колосека 

укупно 
једно-
коло-
сечне 

двоколо-
сечне 

од укупног, електрифицирано 

укупно 

отворене 
пруге 

главног 
пролаз- 

ног 
колосека 

станични 
и остали 

од укупног, електрифицирано 

свега 
једно-
коло-
сечне 

двоколо-
сечне свега 

отворене 
пруге 

главног 
прола- 

зног 
колосека 

станични 
и остали 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Укупно               

 
 
 
Таб. 2. Дужина железничких пруга, према осовинском оптерећењу, на дан 31.12. 
                                                                                                                                                                                   у километрима 

 Укупно До 12 t 12,1-14,0 t 14,1-16,0 t 16,1-18,0 t 18,1-20,0 t Преко 20 t 
а 1 2 3 4 5 6 7 

Грађевинска дужина пруге        

Стварна експплотациона дужина пруге        
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Таб. 3. Дужина железничких пруга, према дозвољеним брзинама, на дан 31.12.1) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               у  километрима 

 Укупно Нису дате 
брзине 

До 20 
km/h 

21-30 
km/h 

31-40 
km/h 

41-50 
km/h 

51-60 
km/h 

61-70 
km/h 

71-80 
km/h 

81-90 
km/h 

91-100 
km/h 

101-
110 
km/h 

111-120 
km/h 

121-130 
km/h 

Преко 
130 
km/h 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Грађевинска дужина пруге                
Стварна експплотациона 
дужина пруге                

  

        
        

1) Код двоколосечних пруга, код којих су брзине различите по колосецима, узети већу брзину. 
 

 
 
 
 
Таб. 4. Железничке станице и остала службена места на дан 31.12. 

 Укупно 
Станице 

Укрсни-
це 

Распут- 
нице 

Стаја-
лишта 

Отпрем-
ништва 

Това-
ришта Депои   Одјав- 

нице свега путничке   теретне мешо-
вите 

ранжи-
рне 

прето-
варне 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Службена места               

 

 
 
 
 

Таб. 5. Инвентарско стање локомотива и моторних возова 

 Локомотиве Моторни возови 

укупно дизел електрич-
не парне укупно дизел2) електрич-

ни 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Инвентарски парк, на дан 31.12. број        

снага, kW        

(п) снага, kW        

Инвентарски парк, по годинама градње        

До 1949. године        

1950―1959        

1960―1969        

1970―1974        

1975―1979        

1980―1984        

1985―1989        

1990―1994        

1995―1999        

2000―2004        

2005―2009        

2010―2014        
 
2) У броју дизел моторних возова урачунати и шинобусе. 
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Таб. 6. Путнички колски парк на дан 31.12. 1) 

 

Укупно 

Кола за путнике Кола за службене потребе 

свега путничка кушет 
за 

спавање 

за 
ручавање 

и бифе 

кола у 
саставу 

моторних 
возова 

свега службена 
поштан-           

ска1) 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвентарски парк на 
дан 31.12. 

број кола           

број места2)           

Инвентарски парк, по годинама 
градње           

До 1949. године           

1950―1959           

1960―1969           

1970―1974           

1975―1979           

1980―1984           

1985―1989           

1990―1994           

1995―1999           

2000―2004           

2005―2009           

2010―2014           

Инвентарски парк, по дозвољеним 
брзинама           

До 60 km/h           

61―80 km/h           

81―100 km/h           

101―120 km/h           

121―140 km/h           

141―160 km/h           

Преко 160 km/h           
 

        
        

1) Поштанска кола су својина ЈП „Пошта Србије“, а не ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. 
2) Код кушет кола и кола за спавање подаци се односе на број лежаја. 

 
 
 
Таб. 7. Путнички колски парк, по разредима и броју места на дан 31.12. 

 
Кола Број места 

укупно I 
разред 

I  и  II 
разред 

II 
разред укупно I 

разред 
I  и  II 

разред 
II 

разред 
а 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Укупно          

Путничка кола          

Кушет кола3)         

Кола за спавање3)          

Кола за ручавање          
Кола у саставу моторних 
возова (обухватају и 
моторна кола и приколице) 

        

Моторна кола          
 

        
        

3) Односи се на број лежаја. 
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Таб. 8.  Теретни колски парк,  на дан 31.12. 
 

Инвентарско стање 
крајем претходне 

године 

Набављено-смањено Инвентарско стање 
крајем посматране 

године набављено смањено 

а 1 2 3 4 

Укупно 1-51) број     

носивост     

За
тв

ор
ен

а 
ко

ла
 

1. свега 
(1.1.-1.7.) 

број     

носивост     

1.1. обична 
(G) 

број     

носивост     

1.2. 
специјална са 
покретним 
страницама (Н) 

број     

носивост     

1.3. специјална (Т) са 
покр.кровом 

број     

носивост     

1.4. хладњаче 
(I) 

број     

носивост     

1.5. изотермичка 
број     

носивост     

1.6. расхладна 
број     

носивост     

1.7. за одржавање 
топлоте 

број     

носивост     

О
тв

ор
ен

а 
ко

ла
 

2. свега 
(2.1.-2.5.) 

број     

носивост     

2.1. обична 
(Е) 

број     

носивост     

2.2. обична (К) са 
ниским стр. 

број     

носивост     

2.3. обична (R) са 
обртним пост. 

број     

носивост     

2.4. плато 
(S) 

број     

носивост     

2.5. за превоз 
пут.аут.(L) 

број     

носивост     

С
пе

ци
ја

лн
а 

ко
ла

 3. свега 
(3.1.-3.2.) 

број     

носивост     

3.1. цистерне 
(Z) 

број     

носивост     

3.2. за прашкасте 
терете (Ue) 

број     

носивост     

Ко
ла

 з
а 

ко
м

б.
тр

ан
сп

ор
т 4. свега 

(4.1.-4.2.) 
број     

носивост     

4.1. оспособљена за 
прев.конт. 

број     

носивост     

4.2. за превоз 
друмс.тер.аут. 

број     

носивост     
5. Остала кола  број     

носивост     
Кола другог 
власника 

 број     

носивост     
 
1)  Односи се на власништво железнице, без кола за службене сврхе. 
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Таб. 8.  Теретни  колски парк,  на дан 31.12. 1)   (наставак) 

 До 
1949 

од 
1950 
до 

1959 

од 
1960 
до 

1969 

од 
1970 
до 

1974 

од 
1975 
до 

1979 

од 
1980 
до 

1984 

од 
1985 
до 

1989 

од 
1990 
до 

1994 

од 
1995 
до 

1999 

од 
2000 
до 

2004 

од 
2005 
до 

2009 

2010 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Укупно 1-51) 
број           

  

носивост           
 

 

За
тв

ор
ен

а 
ко

ла
 

1. свега 
(1.1.-1.7.) 

број             

носивост             

1.1. обична 
(G) 

број             

носивост             

1.2. 
специјална са 
покретним 
страницама (Н) 

број             

носивост             

1.3. специјална (Т) 
са покр.кровом 

број             

носивост             

1.4. хладњаче 
(I) 

број             

носивост             

1.5. изотермичка 
број             

носивост             

1.6. расхладна 
број             

носивост             

1.7. за одржавање 
топлоте 

број             

носивост             

О
тв

ор
ен

а 
ко

ла
 

2. свега 
(2.1.-2.5.) 

број             

носивост             

2.1. обична 
(Е) 

број             

носивост             

2.2. обична (К) са 
ниским стр. 

број             

носивост             

2.3. обична (R) са 
обртним пост. 

број             

носивост             

2.4. плато 
(S) 

број             

носивост             

2.5. за превоз 
пут.аут.(L) 

број             

носивост             

С
пе

ци
ја

лн
а 

ко
ла

 3. свега 
(3.1.-3.2.) 

број             

носивост             

3.1. цистерне 
(Z) 

број             

носивост             

3.2. за прашкасте 
терете (Ue) 

број             

носивост             

Ко
ла

 з
а 

ко
м

б.
тр

ан
сп

ор
т 4. свега 

(4.1.-4.2.) 
број             

носивост             

4.1. оспособљена 
за прев.конт. 

број             

носивост             

4.2. за превоз 
друмс.тер.аут. 

број             

носивост             

             

5.Остала 
кола 

 број             

носивост             

             

Кола дру-
гог вла-
сника 

 
број          

 
  

носивост          
 

  

 
1)  Односи се на власништво железнице, без кола за службене сврхе. 
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Таб. 9.  Набављена превозна средства , у току посматране године 1)  

  Укупно   Укупно   Укупно 
        
 Локомотиве - укупно     број      Путнички колски парк                                           Теретни колски парк                   
                  снага, kW          

                       
                                   Затворена кола                      

   Дизел          број                        Путничка кола                                   Обична                           
                  снага, kW                          Хладњаче                        
           Кушет кола                                      Остала                            
   Електричне     број                                                                    
                  снага, kW                   Кола за ручавање                       Отворена и плато кола               

                            
                         

                                                    Обична                           

   Парне          број                        Кола за спавање                             Специјална                       
                  снага, kW                     Остала                           
         
 Моторни возови   број                       Кола моторних возова                                                        Остала кола                              
                  снага, kW                   
  
1) Односи се на нова купљена средства и осталу набавку. 
 
 
 
Таб. 10. Експлоатација вучних средстава 

 Укупно 
Електрична вуча Дизел вуча Парна 

вуча свега локомо- 
тиве 

моторни 
возови свега локомо- 

тиве 
моторни 
возови 

шино- 
буси 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Локомотивски km, хиљ. (1+2+3)          

Возова за превоз путника          
Возова за превоз робе          

     1. Возни километри, хиљ.          
Возова за превоз путника          
Возова за превоз робе          

     2. При запрези и 
потискивању          

Возова за превоз путника          
Возова за превоз робе          

     3. Споредни локомот. km          
4 Бруто-тонски km, мил,          

Возова за превоз путника          
Возова за превоз робе          

 
 
Таб. 11. Превоз путника 

 Укупно Унутрашњи 
Међународни превоз 

свега отпутовали приспели у транзиту малогранични 
а 1 2 3 4 5 6 7 

Превезени путници, хиљ        
1. разред        
2. разред        

        
Путнички километри, хиљ        

1. разред        

2. разред        

 
 
 
Таб. 12. Превоз робе 

 Укупно Унутрашњи 
превоз 

Међународни превоз 
свега извоз увоз транзит 

а 1 2 3 4 5 6 

Превезена роба, хиљ. тона       

Тонски километри, мил.       
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Таб. 13а. Превоз путника по месецима                 Таб. 13б. Превоз робе по месецима 

 
Путници  

 

Роба 

превезени путници, 
хиљ. 

путнички километри, 
хиљ. 

превезена роба, 
 хиљ.тона 

тонски километри, 
хиљ. 

а 1 2 а 1 2 

  Укупно        Укупно      
      
  Унутрашњи превоз      Унутрашњи превоз    
  Међународни превоз     Међународни превоз   
     Отпремљени         Извоз    
     Приспели         Увоз   
     Транзит        Транзит   
      Малогранични         Малогранични   
      
    Јануар                                                       Јануар                                                   
    Фебруар                                                      Фебруар                                                  
    Март                                                         Март                                                     
    Април                                                        Април                                                    
    Мај                                                          Мај                                                      
    Јун                                                          Јун                                                      
    Јул                                                          Јул                                                      
    Август                                                       Август                                                   
    Септембар                                                    Септембар                                                
    Октобар                                                      Октобар                                                  
    Новембар                                                     Новембар                                                 
    Децембар                                                     Децембар                                                 
      
 
 
Таб. 14а. Превоз путника по  растојањима   Таб. 14б. Превоз робе по  растојањима 

 

Путници 

 

 

Роба 

превезени путници, 
хиљ. 

путнички километри, 
хиљ. 

превезена роба, 
хиљ. тона 

тонски 
километри, 

хиљ. 
а 1 2 а 1 2 

Укупно   Укупно   
До 20 km   До 24   

21-50   25-50   
51-100   51-100   
101-300   101-300   
301-400   301-400   
401-500   401-500   
501-700   501-700   

Преко 700 km   Преко 700   
* Мање од хиљаду 
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Таб. 15а. Превоз путника, по земљама       Таб. 15б. Превоз робе, по земљама 

 
Путници 

 

 
Роба, тона 

укупно отпуто-
вали приспели транзит укупно утоварена истоварена 

а 1 2 3 4 а 1 2 3 

Укупно     Укупно    

Аустрија     Аустрија    

БиХ     БиХ    

Бугарска     Бугарска    

Грчка     Грчка    

Италија     Италија    

Мађарска     Мађарска    

Македонија     Македонија    

Немачка     Немачка    

Пољска     Пољска    

Румунија     Румунија    

Русија     Русија    

Словачка     Словачка    

Словенија     Словенија    

Украјина     Украјина    

Француска     Француска    

Хрватска     Хрватска    

Црна Гора     Црна Гора    

Чешка     Чешка    

Швајцарска     Швајцарска    

Остале земље     Остале земље    
 
 
 
   Таб. 16. Транзит путника, по земљама укрцаја и искрцаја путника                                                                                   хиљ. 

За земљу  
Укупно Аустрија БиХ Бугарска Грчка Италија Мађарска Македонија Немачка Пољска 

Из земље  

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Укупно           

Аустрија           

БиХ           

Бугарска           

Грчка           

Италија           

Мађарска           

Македонија           

Немачка           

Пољска           

Румунија           

Русија           

Словачка           

Словенија           

Украјина           

Француска           

Хрватска           

Црна Гора           

Чешка           

Швајцарска           

Остало           
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   Таб. 16. Транзит путника, по земљама укрцаја и искрцаја путника (наставак)                                                              хиљ. 

За земљу  
Румунија Русија Словачка Словенија Украјина Француска Хрватска Црна Гора Чешка Швајцар-

ска 
Остале 
земље Из земље  

а 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Укупно            

Аустрија            

БиХ            

Бугарска            

Грчка            

Италија            

Мађарска            

Македонија            

Немачка            

Пољска            

Румунија            

Русија            

Словачка            

Словенија            

Украјина            

Француска            

Хрватска            

Црна Гора            

Чешка            

Швајцарска            

Остало            
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Таб. 17. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе 

Врста – група робе 

Превезена роба, тона 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 
С В Е Г А       
1. Производи пољопривреде, лова и шумарства; риба  
и остали производи риболова       

01.1 Житарице       

01.2 Кромпир       

01.3 Шећерна репа       

01.4 Остало свеже воће и поврће       

01.5 Производи шумарства и експлоатација шума       

01.6 Живе биљке и цвеће       

01.7 Остали производи биљног порекла       

01.8 Живе животиње       

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко       

01.А Остале сировине животињског порекла       

01.Б Риба и остали производи рибарства       

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас       

02.1 Угаљ и лигнит       

02.2 Сирова нафта       

02.3 Природни гас       

3. Руде метала и остали производи вађења руда и 
камена; тресет; руде уранијума и торијума       

03.1 Руда гвожђа       

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и торијума       

03.3 Минерали (сирови) за хемијску индустрију и 
индустрију природних ђубрива       

03.4 Со       

03.5 Камен, песак, шљунак, глина, тресет и остали 
производи вађења руда и камена       

03.6 Руде уранијума и торијума       

4. Прехрамбени производи, пића и дуван       

04.1 Месо, кожа и производи од меса       

04.2 Риба и производи риболова, прерађени и 
конзервирани       

04.3 Воће и поврће, прерађено и конзервирано       

04.4 Уља и масти животињског и биљног порекла       

04.5 Млечни производи и сладолед       

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни производи 
и храна за животиње       

04.7 Пиће       

04.8 Остали прехрамбени производи, на другом месту 
непоменути (без услуге паковања и груписања)       

04.9 Разни прехрамбени производи и дувански 
производи (са услугом паковања и груписања)       

5. Текстил и производи од текстила, кожа и производи 
од коже       

05.1 Текстил, производи текстилне индустрије       

05.2 Одећа и крзно       

05.3 Кожа и производи од коже       

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и прућа;  
    дрвењача; папир и производи од папира, штампани 
производи и снимљени медији 

      

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим намештаја)       

06.2 Дрвењача и производи од папира       

06.3 Производи издавачке делатности, штампани и 
репродуковани производи       

7. Кокс и рафинисани нафтни производи       

07.1 Кокс и катран       

07.2 Течни рафинисани нафтни производи       

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни производи       

07.4 Чврсти или густи нафтни производи       
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Таб. 17. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе (наставак) 

Врста – група робе 

Превезена роба, тона 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 
8. Хемикалије, хемијски производи и синтетичка 
влакна; производи од гуме и пластике;  
производи нуклеарне индустрије 

      

08.1 Базни минерални хемијски производи       
08.2 Базни органски хемијски производи       

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим природних 
ђубрива)       

08.4 Базне пластичне масе и синтетички производи у 
примарном стању       

08.5 Фармацеутски и парахемијски производи       

08.6 Производи од гуме или пластике       

08.7 Производи нуклеарне индустрије       
9 Остали производи од неметалних минерала        

9.1 Стакло, производи од стакла, керамика и 
 производи од порцелана       

9.2 Цемент, креч и гипс       

9.3 Остали грађевински материјали, прерађени        

10 Базни метали; производи од метала, осим  
машина и опреме       

10.1 
Производи црне металургије и феролегура и  
производи основне обраде гвожђа и челика 
 (осим цеви)  

      

10.2 Обојени метали и њихови производи       

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема       

10.4 Метални производи за грађевинарство       

10.5 Котлови, гвожђарски производи, оружје и муниција  
и остали производи од метала        

11 Машине и уређаји на другом месту непоменуте        

11.1 Пољопривредне машине       

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)       

11.3 Канцеларијске машине и информатичка опрема         

11.4 Електричне машине и апарати, на другом  
месту непоменути       

11.5 Електронске компоненте и апарати за емитовање  
и трансмисију        

11.6 Радио и ТВ пријемници; апарати за снимање  
звука и слике или репродукцију и слични апарати        

11.7 Прецизни и оптички медицински инструменти,  
ручни сатови  и часовници        

11.8 Остале машине, машине-алатљике и делови        
12 Транспортна опрема       

12.1 Производи аутомобилске индустрије        

12.2 Остала транспортна опрема       

13 Намештај; остали индустријски производи,  
на другом месту непоменути       

13.1 Намештај        

13.2 Остали индустријски производи       
14 Секундарне сировине, отпаци        

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални отпаци        

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине        
15 Пошта, пакети       

15.1 Пошта       

15.2 Пакети, мали пакети       

16 Опрема и материјал који се користе у превозу  
робе        

16.1 Контејнери и замењиви товарни сандуци у  
употреби, празни        

16.2 Палете и остала опрема за паковање у употреби,  
празни        

17 Разна нетржишна роба         

17.1 Пресељење покућства       

17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника       

17.3 Возила на поправци       

17.4  Скеле       

17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, на другом  
месту непоменута        
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Таб. 17. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе (наставак) 

Врста – група робе 

Превезена роба, тона 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 

18 Груписана роба: разне врсте робе која се  
заједно превози        

18.1 Разна груписана роба       
19 Роба која се не може идентификовати       

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима и  
измењивим товарним сандуцима        

19.2 Остала неидентификована роба        
20 Остала роба, на другом месту непоменута       

20.1 Остала роба које се не може класификовати        
21 Празна кола         

21.1 Празна кола корисника превоза       
21.2 Превоз за потребе железнице       

 
 
Таб. 18. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе 

Врста – група робе 

Тонски  километри 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 
С В Е Г А       
1. Производи пољопривреде, лова и шумарства; риба  
и остали производи риболова       

01.1 Житарице       

01.2 Кромпир       

01.3 Шећерна репа       

01.4 Остало свеже воће и поврће       

01.5 Производи шумарства и експлоатација шума       

01.6 Живе биљке и цвеће       

01.7 Остали производи биљног порекла       

01.8 Живе животиње       

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко       

01.А Остале сировине животињског порекла       

01.Б Риба и остали производи рибарства       

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас       

02.1 Угаљ и лигнит       

02.2 Сирова нафта       

02.3 Природни гас       

3. Руде метала и остали производи вађења руда и 
камена; тресет; руде уранијума и торијума       

03.1 Руда гвожђа       

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и торијума       

03.3 Минерали (сирови) за хемијску индустрију и 
индустрију природних ђубрива       

03.4 Со       

03.5 Камен, песак, шљунак, глина, тресет и остали 
производи вађења руда и камена       

03.6 Руде уранијума и торијума       

4. Прехрамбени производи, пића и дуван       

04.1 Месо, кожа и производи од меса       

04.2 Риба и производи риболова, прерађени и 
конзервирани       

04.3 Воће и поврће, прерађено и конзервирано       

04.4 Уља и масти животињског и биљног порекла       

04.5 Млечни производи и сладолед       

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни производи 
и храна за животиње       

04.7 Пиће       

04.8 Остали прехрамбени производи, на другом месту 
непоменути (без услуге паковања и груписања)       
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Таб. 18. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе (наставак) 

Врста – група робе 

Тонски километри 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 

04.9 Разни прехрамбени производи и дувански 
производи (са услугом паковања и груписања)       

5. Текстил и производи од текстила, кожа и производи 
од коже       

05.1 Текстил, производи текстилне индустрије       

05.2 Одећа и крзно       

05.3 Кожа и производи од коже       

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и прућа;  
    дрвењача; папир и производи од папира, штампани 
производи и снимљени медији 

      

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим намештаја)       

06.2 Дрвењача и производи од папира       

06.3 Производи издавачке делатности, штампани и 
репродуковани производи       

7. Кокс и рафинисани нафтни производи       

07.1 Кокс и катран       

07.2 Течни рафинисани нафтни производи       

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни производи       

07.4 Чврсти или густи нафтни производи       
8. Хемикалије, хемијски производи и синтетичка 
влакна; производи од гуме и пластике;  
    производи нуклеарне индустрије 

      

08.1 Базни минерални хемијски производи       
08.2 Базни органски хемијски производи       

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим природних 
ђубрива)       

08.4 Базне пластичне масе и синтетички производи у 
примарном стању       

08.5 Фармацеутски и парахемијски производи       

08.6 Производи од гуме или пластике       

08.7 Производи нуклеарне индустрије       
9 Остали производи од неметалних минерала        

9.1 Стакло, производи од стакла, керамика и 
 производи од порцелана       

9.2 Цемент, креч и гипс       

9.3 Остали грађевински материјали, прерађени        

10 Базни метали; производи од метала, осим  
машина и опреме       

10.1 
Производи црне металургије и феролегура и  
производи основне обраде гвожђа и челика  (осим 
цеви)  

      

10.2 Обојени метали и њихови производи       

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема       

10.4 Метални производи за грађевинарство       

10.5 Котлови, гвожђарски производи, оружје и муниција  
и остали производи од метала        

11 Машине и уређаји на другом месту непоменуте        

11.1 Пољопривредне машине       

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)       

11.3 Канцеларијске машине и информатичка опрема         

11.4 Електричне машине и апарати, на другом  
месту непоменути       

11.5 Електронске компоненте и апарати за емитовање  
и трансмисију        

11.6 Радио и ТВ пријемници; апарати за снимање  
звука и слике или репродукцију и слични апарати        

11.7 Прецизни и оптички медицински инструменти,  
ручни сатови  и часовници        

11.8 Остале машине, машине-алатљике и делови        
12 Транспортна опрема       

12.1 Производи аутомобилске индустрије        
12.2 Остала транспортна опрема       
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Таб. 18. Превезена роба, по врсти саобраћаја и по врсти робе (наставак) 

Врста – група робе 

Тонски километри 

укупно унутрашњи 
превоз 

међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 
директни 

а 1 2 3 4 5 6 

13 Намештај; остали индустријски производи,  
на другом месту непоменути       

13.1 Намештај        
13.2 Остали индустријски производи       
14 Секундарне сировине, отпаци        

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални отпаци        

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине        
15 Пошта, пакети       

15.1 Пошта       

15.2 Пакети, мали пакети       

16 Опрема и материјал који се користе у превозу  
робе        

16.1 Контејнери и замењиви товарни сандуци у  
употреби, празни        

16.2 Палете и остала опрема за паковање у употреби,  
празни        

17 Разна нетржишна роба         

17.1 Пресељење покућства       

17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника       

17.3 Возила на поправци       

17.4  Скеле       

17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, на другом  
месту непоменута        

18 Груписана роба: разне врсте робе која се  
заједно превози        

18.1 Разна груписана роба       
19 Роба која се не може идентификовати       

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима и  
измењивим товарним сандуцима        

19.2 Остала неидентификована роба        
20 Остала роба, на другом месту непоменута       

20.1 Остала роба које се не може класификовати        
21 Празна кола         

21.1 Празна кола корисника превоза       
21.2 Превоз за потребе железнице       

 
 
Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе  

Врста – група робе 

Ук
уп

но
 

А
лб

ан
иј

а 

А
ус

тр
иј

а 

Би
Х

 

Бу
га

рс
ка

 

Гр
чк

а 

И
та

ли
ја

 

М
ађ

ар
ск

а 

М
ак

ед
он

иј
а 

Н
ем

ач
ка

 

П
ољ

ск
а 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
С В Е Г А            
1. Производи пољопривреде, лова и 
шумарства; риба и остали производи 
риболова 

           

01.1 Житарице            

01.2 Кромпир            

01.3 Шећерна репа            

01.4 Остало свеже воће и поврће            

01.5 Производи шумарства и експлоатација 
шума            

01.6 Живе биљке и цвеће            

01.7 Остали производи биљног порекла            

01.8 Живе животиње            

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко            

01.А Остале сировине животињског порекла            
01.Б Риба и остали производи рибарства            
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе  

Врста – група робе 

Ук
уп

но
 

А
лб

ан
иј

а 

А
ус

тр
иј

а 

Би
Х

 

Бу
га

рс
ка

 

Гр
чк

а 

И
та

ли
ја

 

М
ађ

ар
ск

а 

М
ак

ед
он

иј
а 

Н
ем

ач
ка

 

П
ољ

ск
а 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни 
гас            

02.1 Угаљ и лигнит            

02.2 Сирова нафта            

02.3 Природни гас            

3. Руде метала и остали производи вађења 
руда и камена; тресет; руде уранијума и 
торијума 

           

03.1 Руда гвожђа            

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и 
торијума            

03.3 
Минерали (сирови) за хемијску 
индустрију и индустрију природних 
ђубрива 

           

03.4 Со            

03.5 
Камен, песак, шљунак, глина, тресет и 
остали производи вађења руда и 
камена 

           

03.6 Руде уранијума и торијума            

4. Прехрамбени производи, пића и дуван            

04.1 Месо, кожа и производи од меса            

04.2 Риба и производи риболова, прерађени 
и конзервирани            

04.3 Воће и поврће, прерађено и 
конзервирано            

04.4 Уља и масти животињског и биљног 
порекла            

04.5 Млечни производи и сладолед            

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни 
производи и храна за животиње            

04.7 Пиће            

04.8 
Остали прехрамбени производи, на 
другом месту непоменути (без услуге 
паковања и груписања) 

           

04.9 
Разни прехрамбени производи и 
дувански производи (са услугом 
паковања и груписања) 

           

5. Текстил и производи од текстила, кожа и 
производи од коже            

05.1 Текстил, производи текстилне 
индустрије            

05.2 Одећа и крзно            
05.3 Кожа и производи од коже            

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и 
прућа;  дрвењача; папир и производи од 
папира, штампани производи и снимљени 
медији 

           

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја)            

06.2 Дрвењача и производи од папира            

06.3 Производи издавачке делатности, 
штампани и репродуковани производи            

7. Кокс и рафинисани нафтни производи            

07.1 Кокс и катран            

07.2 Течни рафинисани нафтни производи            

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни 
производи            

07.4 Чврсти или густи нафтни производи            
8. Хемикалије, хемијски производи и 
синтетичка влакна; производи од гуме и 
пластике; производи нуклеарне индустрије 

           

08.1 Базни минерални хемијски производи            

08.2 Базни органски хемијски производи            

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим 
природних ђубрива)            
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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08.4 Базне пластичне масе и синтетички 
производи у примарном стању            

08.5 Фармацеутски и парахемијски 
производи            

08.6 Производи од гуме или пластике            

08.7 Производи нуклеарне индустрије            

9 Остали производи од неметалних 
минерала             

9.1 Стакло, производи од стакла, керамика 
и производи од порцелана            

9.2 Цемент, креч и гипс            

9.3 Остали грађевински материјали, 
прерађени             

10 
Базни метали; производи од метала, 
осим  
машина и опреме 

           

10.1 
Производи црне металургије и 
феролегура и производи основне 
обраде гвожђа и челика(осим цеви)  

           

10.2 Обојени метали и њихови производи            

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема            

10.4 Метални производи за грађевинарство            

10.5 
Котлови, гвожђарски производи, оружје 
и муниција и остали производи од 
метала  

           

11 Машине и уређаји на другом месту 
непоменуте             

11.1 Пољопривредне машине            

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)            

11.3 Канцеларијске машине и информатичка 
опрема              

11.4 Електричне машине и апарати, на 
другом  месту непоменути            

11.5 Електронске компоненте и апарати за 
емитовање и трансмисију             

11.6 
Радио и ТВ пријемници; апарати за 
снимање  звука и слике или 
репродукцију и слични апарати  

           

11.7 
Прецизни и оптички медицински 
инструменти,  ручни сатови  и 
часовници  

           

11.8 Остале машине, машине-алатљике и 
делови             

12 Транспортна опрема            

12.1 Производи аутомобилске индустрије             

12.2 Остала транспортна опрема            

13 
Намештај; остали индустријски 
производи, на другом месту 
непоменути 

           

13.1 Намештај             

13.2 Остали индустријски производи            
14 Секундарне сировине, отпаци             

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални 
отпаци             

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине             
15 Пошта, пакети            

15.1 Пошта            
15.2 Пакети, мали пакети            
16 Опрема и материјал који се користе 

у превозу робе  
           

16.1 Контејнери и замењиви товарни 
сандуци у  употреби, празни  

           

16.2 Палете и остала опрема за паковање 
у употреби, празни  
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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17 Разна нетржишна роба              

17.1 Пресељење покућства            
17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника            

17.3 Возила на поправци            

17.4  Скеле            

17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, 
на другом  месту непоменута             

18 Груписана роба: разне врсте робе 
која се заједно превози             

18.1 Разна груписана роба            
19 Роба која се не може идентификовати            

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима 
и измењивим товарним сандуцима             

19.2 Остала неидентификована роба             

20 Остала роба, на другом месту 
непоменута            

20.1 Остала роба које се не може 
класификовати             

21 Празна кола              

21.1 Празна кола корисника превоза            
21.2 Превоз за потребе железнице            

 

Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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С В Е Г А            
1. Производи пољопривреде, лова и 
шумарства; риба и остали производи 
риболова 

           

01.1 Житарице            

01.2 Кромпир            

01.3 Шећерна репа            

01.4 Остало свеже воће и поврће            

01.5 Производи шумарства и експлоатација 
шума            

01.6 Живе биљке и цвеће            

01.7 Остали производи биљног порекла            

01.8 Живе животиње            

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко            

01.А Остале сировине животињског порекла            

01.Б Риба и остали производи рибарства            

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни 
гас            

02.1 Угаљ и лигнит            

02.2 Сирова нафта            
02.3 Природни гас            

3. Руде метала и остали производи вађења 
руда и камена; тресет; руде уранијума и 
торијума 

           

03.1 Руда гвожђа            

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и 
торијума            

03.3 
Минерали (сирови) за хемијску 
индустрију и индустрију природних 
ђубрива 

           

03.4 Со            

03.5 
Камен, песак, шљунак, глина, тресет и 
остали производи вађења руда и 
камена 

           

03.6 Руде уранијума и торијума            
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  

Врста – група робе 
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4. Прехрамбени производи, пића и дуван            

04.1 Месо, кожа и производи од меса            

04.2 Риба и производи риболова, прерађени 
и конзервирани            

04.3 Воће и поврће, прерађено и 
конзервирано            

04.4 Уља и масти животињског и биљног 
порекла            

04.5 Млечни производи и сладолед            

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни 
производи и храна за животиње            

04.7 Пиће            

04.8 
Остали прехрамбени производи, на 
другом месту непоменути (без услуге 
паковања и груписања) 

           

04.9 
Разни прехрамбени производи и 
дувански производи (са услугом 
паковања и груписања) 

           

5. Текстил и производи од текстила, кожа и 
производи од коже            

05.1 Текстил, производи текстилне 
индустрије            

05.2 Одећа и крзно            

05.3 Кожа и производи од коже            

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и 
прућа;  дрвењача; папир и производи од 
папира, штампани производи и снимљени 
медији 

           

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја)            

06.2 Дрвењача и производи од папира            

06.3 Производи издавачке делатности, 
штампани и репродуковани производи            

7. Кокс и рафинисани нафтни производи            

07.1 Кокс и катран            

07.2 Течни рафинисани нафтни производи            

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни 
производи            

07.4 Чврсти или густи нафтни производи            

8. Хемикалије, хемијски производи и 
синтетичка влакна; производи од гуме и 
пластике; производи нуклеарне индустрије 

           

08.1 Базни минерални хемијски производи            

08.2 Базни органски хемијски производи            

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим 
природних ђубрива)            

08.4 Базне пластичне масе и синтетички 
производи у примарном стању            

08.5 Фармацеутски и парахемијски 
производи            

08.6 Производи од гуме или пластике            
08.7 Производи нуклеарне индустрије            

9 Остали производи од неметалних 
минерала  

           

9.1 Стакло, производи од стакла, 
керамика и производи од порцелана 

           

9.2 Цемент, креч и гипс            
9.3 Остали грађевински материјали, 

прерађени  
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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10 Базни метали; производи од метала, 
осим машина и опреме            

10.1 
Производи црне металургије и 
феролегура и  производи основне 
обраде гвожђа и челика (осим цеви)  

           

10.2 Обојени метали и њихови производи            

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема            

10.4 Метални производи за грађевинарство            

10.5 
Котлови, гвожђарски производи, оружје 
и муниција и остали производи од 
метала  

           

11 Машине и уређаји на другом месту 
непоменуте             

11.1 Пољопривредне машине            

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)            

11.3 Канцеларијске машине и информатичка 
опрема              

11.4 Електричне машине и апарати, на 
другом  месту непоменути            

11.5 Електронске компоненте и апарати за 
емитовање и трансмисију             

11.6 
Радио и ТВ пријемници; апарати за 
снимање звука и слике или репродукцију 
и слични апарати  

           

11.7 Прецизни и оптички медицински 
инструменти, ручни сатови  и часовници             

11.8 Остале машине, машине-алатљике и 
делови             

12 Транспортна опрема            

12.1 Производи аутомобилске индустрије             

12.2 Остала транспортна опрема            

13 
Намештај; остали индустријски 
производи, на другом месту 
непоменути 

           

13.1 Намештај             

13.2 Остали индустријски производи            
14 Секундарне сировине, отпаци             

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални 
отпаци             

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине             
15 Пошта, пакети            

15.1 Пошта            

15.2 Пакети, мали пакети            

16 Опрема и материјал који се користе у 
превозу робе             

16.1 Контејнери и замењиви товарни 
сандуци у употреби, празни             

16.2 Палете и остала опрема за паковање у 
употреби, празни             

17 Разна нетржишна роба              

17.1 Пресељење покућства            
17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника            

17.3 Возила на поправци            

17.4  Скеле            

17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, 
на другом месту непоменута             

18 
Груписана роба: разне врсте робе 
која се  
заједно превози  

           

18.1 Разна груписана роба            
19 Роба која се не може идентификовати            

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима 
и измењивим товарним сандуцима             

19.2 Остала неидентификована роба             
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Таб. 19. Извоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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20 Остала роба, на другом месту 
непоменута            

20.1 Остала роба које се не може 
класификовати             

21 Празна кола              

21.1 Празна кола корисника превоза            
21.2 Превоз за потребе железнице            

 
 
Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе  
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С В Е Г А            
1. Производи пољопривреде, лова и 
шумарства; риба и остали производи 
риболова 

           

01.1 Житарице            

01.2 Кромпир            

01.3 Шећерна репа            

01.4 Остало свеже воће и поврће            

01.5 Производи шумарства и експлоатација 
шума            

01.6 Живе биљке и цвеће            

01.7 Остали производи биљног порекла            

01.8 Живе животиње            

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко            

01.А Остале сировине животињског порекла            

01.Б Риба и остали производи рибарства            

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни 
гас            

02.1 Угаљ и лигнит            

02.2 Сирова нафта            

02.3 Природни гас            

3. Руде метала и остали производи вађења 
руда и камена; тресет; руде уранијума и 
торијума 

           

03.1 Руда гвожђа            

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и 
торијума            

03.3 
Минерали (сирови) за хемијску 
индустрију и индустрију природних 
ђубрива 

           

03.4 Со            

03.5 
Камен, песак, шљунак, глина, тресет и 
остали производи вађења руда и 
камена 

           

03.6 Руде уранијума и торијума            

4. Прехрамбени производи, пића и дуван            

04.1 Месо, кожа и производи од меса            

04.2 Риба и производи риболова, прерађени 
и конзервирани            

04.3 Воће и поврће, прерађено и 
конзервирано            

04.4 Уља и масти животињског и биљног 
порекла            

04.5 Млечни производи и сладолед            

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни 
производи и храна за животиње            

04.7 Пиће            
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Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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04.8 
Остали прехрамбени производи, на 
другом месту непоменути (без услуге 
паковања и груписања) 

           

04.9 
Разни прехрамбени производи и 
дувански производи (са услугом 
паковања и груписања) 

           

5. Текстил и производи од текстила, кожа и 
производи од коже            

05.1 Текстил, производи текстилне 
индустрије            

05.2 Одећа и крзно            

05.3 Кожа и производи од коже            

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и 
прућа;  дрвењача; папир и производи од 
папира, штампани производи и снимљени 
медији 

           

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја)            

06.2 Дрвењача и производи од папира            

06.3 Производи издавачке делатности, 
штампани и репродуковани производи            

7. Кокс и рафинисани нафтни производи            

07.1 Кокс и катран            

07.2 Течни рафинисани нафтни производи            

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни 
производи            

07.4 Чврсти или густи нафтни производи            

8. Хемикалије, хемијски производи и 
синтетичка влакна; производи од гуме и 
пластике; производи нуклеарне индустрије 

           

08.1 Базни минерални хемијски производи            

08.2 Базни органски хемијски производи            

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим 
природних ђубрива)            

08.4 Базне пластичне масе и синтетички 
производи у примарном стању            

08.5 Фармацеутски и парахемијски 
производи            

08.6 Производи од гуме или пластике            

08.7 Производи нуклеарне индустрије            

9 Остали производи од неметалних 
минерала             

9.1 Стакло, производи од стакла, керамика 
и производи од порцелана            

9.2 Цемент, креч и гипс            

9.3 Остали грађевински материјали, 
прерађени             

10 Базни метали; производи од метала, 
осим машина и опреме            

10.1 
Производи црне металургије и 
феролегура и производи основне 
обраде гвожђа и челика (осим цеви)  

           

10.2 Обојени метали и њихови производи            

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема            

10.4 Метални производи за грађевинарство            

10.5 
Котлови, гвожђарски производи, оружје 
и муниција и остали производи од 
метала  

           

11 Машине и уређаји на другом месту 
непоменуте             

11.1 Пољопривредне машине            

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)            

11.3 Канцеларијске машине и информатичка 
опрема              
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Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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11.4 Електричне машине и апарати, на 
другом месту непоменути            

11.5 Електронске компоненте и апарати за 
емитовање и трансмисију             

11.6 
Радио и ТВ пријемници; апарати за 
снимање звука и слике или 
репродукцију и слични апарати  

           

11.7 
Прецизни и оптички медицински 
инструменти, ручни сатови  и 
часовници  

           

11.8 Остале машине, машине-алатљике и 
делови             

12 Транспортна опрема            

12.1 Производи аутомобилске индустрије             

12.2 Остала транспортна опрема            

13 
Намештај; остали индустријски 
производи,  
на другом месту непоменути 

           

13.1 Намештај             

13.2 Остали индустријски производи            
14 Секундарне сировине, отпаци             

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални 
отпаци             

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине             
15 Пошта, пакети            

15.1 Пошта            
15.2 Пакети, мали пакети            
16 Опрема и материјал који се користе 

у превозу робе  
           

16.1 Контејнери и замењиви товарни 
сандуци у употреби, празни  

           

16.2 Палете и остала опрема за паковање 
у употреби, празни  

           

17 Разна нетржишна роба              
17.1 Пресељење покућства            
17.2 Пртљаг и предмети који иду уз 

путника 
           

17.3 Возила на поправци            
17.4  Скеле            
17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, 

на другом  
месту непоменута  

           

18 Груписана роба: разне врсте робе 
која се  
заједно превози  

           

18.1 Разна груписана роба            
19 Роба која се не може 

идентификовати 
           

19.1 Роба неодређене врсте у 
контејнерима и  
измењивим товарним сандуцима  

           

19.2 Остала неидентификована роба             
20 Остала роба, на другом месту 

непоменута 
           

20.1 Остала роба које се не може 
класификовати  

           

21 Празна кола              
21.1 Празна кола корисника превоза            
21.2 Превоз за потребе железнице            
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Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  

Врста – група робе 
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С В Е Г А            
1. Производи пољопривреде, лова и 
шумарства; риба и остали производи 
риболова 

           

01.1 Житарице            

01.2 Кромпир            

01.3 Шећерна репа            

01.4 Остало свеже воће и поврће            

01.5 Производи шумарства и експлоатација 
шума            

01.6 Живе биљке и цвеће            

01.7 Остали производи биљног порекла            

01.8 Живе животиње            

01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко            

01.А Остале сировине животињског порекла            

01.Б Риба и остали производи рибарства            

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни 
гас            

02.1 Угаљ и лигнит            

02.2 Сирова нафта            

02.3 Природни гас            

3. Руде метала и остали производи вађења 
руда и камена; тресет; руде уранијума и 
торијума 

           

03.1 Руда гвожђа            

03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и 
торијума            

03.3 
Минерали (сирови) за хемијску 
индустрију и индустрију природних 
ђубрива 

           

03.4 Со            

03.5 
Камен, песак, шљунак, глина, тресет и 
остали производи вађења руда и 
камена 

           

03.6 Руде уранијума и торијума            

4. Прехрамбени производи, пића и дуван            

04.1 Месо, кожа и производи од меса            

04.2 Риба и производи риболова, прерађени 
и конзервирани            

04.3 Воће и поврће, прерађено и 
конзервирано            

04.4 Уља и масти животињског и биљног 
порекла            

04.5 Млечни производи и сладолед            

04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни 
производи и храна за животиње            

04.7 Пиће            

04.8 
Остали прехрамбени производи, на 
другом месту непоменути (без услуге 
паковања и груписања) 

           

04.9 
Разни прехрамбени производи и 
дувански производи (са услугом 
паковања и груписања) 

           

5. Текстил и производи од текстила, кожа и 
производи од коже            

05.1 Текстил, производи текстилне 
индустрије            

05.2 Одећа и крзно            

05.3 Кожа и производи од коже            
6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја); плетени производи од сламе и 
прућа;  дрвењача; папир и производи од 
папира, штампани производи и снимљени 
медији 
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Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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06.1 Производи од дрвета и плуте (осим 
намештаја)            

06.2 Дрвењача и производи од папира            

06.3 Производи издавачке делатности, 
штампани и репродуковани производи            

7. Кокс и рафинисани нафтни производи            

07.1 Кокс и катран            

07.2 Течни рафинисани нафтни производи            

07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни 
производи            

07.4 Чврсти или густи нафтни производи            

8. Хемикалије, хемијски производи и 
синтетичка влакна; производи од гуме и 
пластике; производи нуклеарне индустрије 

           

08.1 Базни минерални хемијски производи            

08.2 Базни органски хемијски производи            

08.3 Азотни производи и ђубрива (осим 
природних ђубрива)            

08.4 Базне пластичне масе и синтетички 
производи у примарном стању            

08.5 Фармацеутски и парахемијски 
производи            

08.6 Производи од гуме или пластике            

08.7 Производи нуклеарне индустрије            

9 Остали производи од неметалних 
минерала             

9.1 Стакло, производи од стакла, керамика 
и производи од порцелана            

9.2 Цемент, креч и гипс            

9.3 Остали грађевински материјали, 
прерађени             

10 Базни метали; производи од метала, 
осим  машина и опреме            

10.1 
Производи црне металургије и 
феролегура и  производи основне 
обраде гвожђа и челика (осим цеви)  

           

10.2 Обојени метали и њихови производи            

10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема            

10.4 Метални производи за грађевинарство            

10.5 
Котлови, гвожђарски производи, оружје 
и муниција и остали производи од 
метала  

           

11 Машине и уређаји на другом месту 
непоменуте             

11.1 Пољопривредне машине            

11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)            

11.3 Канцеларијске машине и информатичка 
опрема              

11.4 Електричне машине и апарати, на 
другом  месту непоменути            

11.5 Електронске компоненте и апарати за 
емитовање и трансмисију             

11.6 
Радио и ТВ пријемници; апарати за 
снимање звука и слике или репродукцију 
и слични апарати  

           

11.7 Прецизни и оптички медицински 
инструменти, ручни сатови  и часовници             

11.8 Остале машине, машине-алатљике и 
делови             

12 Транспортна опрема            

12.1 Производи аутомобилске индустрије             

12.2 Остала транспортна опрема            
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Таб. 20. Увоз робе, по земљама истовара и врсти робе (наставак)  
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13 
Намештај; остали индустријски 
производи, на другом месту 
непоменути 

           

13.1 Намештај             

13.2 Остали индустријски производи            
14 Секундарне сировине, отпаци             

14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални 
отпаци             

14.2 Остали отпаци и секундарне сировине             

             
15 Пошта, пакети            

15.1 Пошта            

15.2 Пакети, мали пакети            

16 Опрема и материјал који се користе у 
превозу робе             

16.1 Контејнери и замењиви товарни 
сандуци у употреби, празни             

16.2 Палете и остала опрема за паковање у 
употреби, празни             

17 Разна нетржишна роба              

17.1 Пресељење покућства            
17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника            

17.3 Возила на поправци            

17.4  Скеле            

17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, 
на другом  месту непоменута             

18 Груписана роба: разне врсте робе 
која се заједно превози             

18.1 Разна груписана роба            
19 Роба која се не може идентификовати            

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима 
и измењивим товарним сандуцима             

19.2 Остала неидентификована роба             

20 Остала роба, на другом месту 
непоменута            

20.1 Остала роба које се не може 
класификовати             

21 Празна кола              

21.1 Празна кола корисника превоза            
21.2 Превоз за потребе железнице            
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Таб. 21. Транзит робе по земљама утовара и истовара 
За земљу  

Укупно Алба-
нија Аустрија БиХ Бугар-

ска 

Вел. 
Британи-

ја 
Грчка Италија Мађар-

ска 
Маке-
донија 

Нема-
чка Пољска Из земље  

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Укупно:             

Албанија             
Аустрија             
БиХ             
Бугарска             
Вел. Британија             
Грчка             
Италија             
Мађарска             
Македонија             
Немачка             
Пољска             
Румунија             
Русија             
Словачка             
Словенија             
Турска             
Украјина             
Француска             
Хрватска             
Црна Гора              
Чешка             
Швајцарска             
Шпанија             
Остале             

 
 
Таб. 21. Транзит робе по земљама утовара и истовара (наставак) 
За земљу  

Руму-
нија Русија Слова-

чка 
Слове-

нија Турска Украји-
на 

Францу-
ска 

Хрва-
тска  

Црна 
Гора Чешка Швајцар-

ска Шпанија Остале Из земље  

а 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Укупно:              

Албанија              
Аустрија              
БиХ              
Бугарска              
Вел. 
Британија              

Грчка              
Италија              
Мађарска              
Македонија              
Немачка              
Пољска              
Румунија              
Русија              
Словачка              
Словенија              
Турска              
Украјина              
Француска              
Хрватска              
Црна Гора               
Чешка              
Швајцарска              
Шпанија              
Остале              
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Таб. 22. Превоз опасних материја                       тоне (хиљ.) 

Врста материје УКУПНО (3+4) Унутрашњи 
превоз 

Међународни превоз 

свега извоз увоз транзит 

1 2 3 4 5 6 7 

Укупно       

        

Експлозиви       

Гасови       

Запаљиве течности       

Запаљиви чврсти материјали       

Самозапаљиви материјали       

Материје које у додиру са водом 
производе отровне гасове       

Оксидирајући материјали       

Органски пероксиди       

Отровни материјали       

Инфективне ствари       

Радиоактивни материјали       

Корозивне ствари       

Разне опасне ствари       

 
 
 
 
Таб. 23. Превоз контејнера1) 

 Контејнери са робом Празни контејнери 

1 TEU 1,5 TEU 2 TEU 1 TEU 1,5 TEU 2 TEU 

а 1 2 3 4 5 6 
Број контејнера       
    Домаћих       
    Страних       
       
Унутрашњи превоз       
Међународни превоз        
    Извоз       
    Увоз       
    Транзит       

1) 1 TEU=20 стопа; 1,5 TEU =30 стопа ; 2 TEU = 40 стопа 
 
 
 
 
Таб. 24. Превоз робе контејнерима2) 

 Укупно 1 ТЕУ 1,5 ТЕУ 2 ТЕУ 

T tkm t tkm t tkm t tkm 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 
Укупно         
Унутрашњи превоз         
Међународни превоз          
    Извоз         
    Увоз         
    Транзит         

2) 1 TEU=20 стопа; 1,5 TEU =30 стопа ; 2 TEU = 40 стопа 
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Таб. 25. Превоз измењивих товарних сандука (SWAP BODIES) 

 Број Превезена роба 

свeга празних пуних Тона, хиљ. tkm, хиљ  

а 1 2 3 4 5 
Укупно      
Унутрашњи превоз      
Међународни превоз       
    Извоз      
    Увоз      

    Транзит   
    

 
 
 
Таб. 26.  Превоз друмских саобраћајних средстава 
 Возила са робом Празна возила 

свега моторна прикључна свега моторна прикључна 
број терет, t број терет, t  број терет, t  број број број 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Укупно          
Унутрашњи превоз          
Међународни превоз           
    Извоз          
    Увоз          
    Транзит          
 
 
 
Таб. 27.  Утрошак погонског горива и мазива 
 Камени угаљ Мрки угаљ Лигнит Плинско уље 

(D1,D2) Електро енергија Мазиво, 
тона тона TEP1) тона TEP1) тона TEP1) тона TEP1) MWh TEP1) 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Набављено            
Утрошено            

У превозу  
путника            
У превозу робе            
Остало            

 

1) Еквивалент тони нафте (TEP). Фактори за прерачунавање (TEP/ тоне) које је прихватио Међународни завод за енергију су: моторни бензин (1.070), дизел 
гориво (1,035), тешко лож уље (0,960), нафтни течни гас (1,130), природни гас (0,917). 
 За електричну енергију 1 TWh = 0,086  МTEP (1 TEP = 0,041868 ТЈ). 
 
 
 
Таб. 28. Запослени                                                                             Таб. 29. Укупни приходи 

 2012 2013   хиљ. динара 

а 1 2  а б 
Укупно     Укупни фактурисани приходи  

  Мушкарци    Пословни приходи   

  Жене    Приходи од саобраћаја   

Општа администрација         Путнички саобраћај  

Саобраћај и промет           Од тога: превоз путника  

Вуча и возна средства         Робни саобраћај  

  Возно особље           Од тога: превоз робе   

  Делатност одржавања    Приходи од инфраструктуре  

  Остало       Приходи од других грана саобраћаја        
Делатност инфраструктуре 
(без саобраћаја)    Приходи од државе  

Запослени у осталим  
саобраћајним гранама     Остали пословни приходи  

Запослени изван  
делатности саобраћаја    Остали приходи  

Остало      
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Таб. 30. Удеси при вршењу железничког саобраћаја          Таб. 31. Незгоде при вршењу железничког саобраћаја  

 Укупно   Укупно 

а б  а б 
Судар возова   Избегнут судар возова  

Налет воза   Избегнут налет воза  

Исклизнуће воза   Пролаз воза поред сигнала или места 
са обавезним заустављањем  

Пожар и експлозија   Исклизнуће и налет воза 
при маневрисању  

Исклизнуће и налет при маневрисању   Пожар и експлозија  

Судар, налет и исклизнуће пружних возила   Судар, налет и исклизнуће пружних возила  

Остали удеси   Остале незгоде  
 
 
 
Таб. 32.  Удеси и незгоде према местима  Таб. 33.  Структура по узроцима и последицама ванредних догађаја 
 

Број 

 
Укупно 
(в+г+д) 

Пропуст 
железнице 

Непажња 
путника и 

трећих 
лица 

Виша 
сила 

а б а б в г д 
Удеси  У К У П Н О  (1+2)     

На путним прелазима  2.1. Путници     
Ван путних прелаза  2.2. Железнички радници     

  2.3. Трећа лица     
Незгоде  1. Усмрћена лица     

На путним прелазима  1.1. Путници     
Ван путних прелаза  1.2. Железнички радници     

  1.3. Трећа лица     
 2. Теже повређена лица     

2.1. Путници     
2.2. Железнички радници     
2.3. Трећа лица     

 
 
 
 
     Таб. 34. Подаци о   Б Е О В О З У 

1. Број гарнитура  

2. Број линија  

3. Број станица  

4. Укупна дужина линија, km  

5. Превезени путници, хиљ.  
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