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ГОДИШЊЕ ИСTРАЖИВАЊЕ О ПРОМЕТУ РОБЕ И ПУТНИКА 
У ЖЕЛЕЗНИЧКИМ СТАНИЦАМА 

 

За 2019. годину  
 

 

 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 О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОПУЊАВА ИЗВЕШТАЈ          
            
а) Пословно име           
     
            
           
            

 Матични број јединственог регистра           

            

 Редни број јединице у саставу           

            

б) Општина  Насеље           

            

 Улица и број  Телефон           

            

в) Делатност (група)           

            

    Година    

        
 

Табела. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама 

 
Општина Железничкај станица 

Укрцани путници, 
број 

Утоварена  
роба, тоне¹ 

Истоварена роба, 
тоне¹ 

назив  шифра назив  
редни 
број  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

¹ Утоварена и истоварена роба у унутрашњем и међународном саобраћају. 
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Табела. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама (наставак) 

 
Општина Железничкај станица 

Укрцани путници, 
број 

Утоварена  
роба, тоне¹ 

Истоварена роба, 
тоне¹ 

назив  шифра назив  
редни 
број  

11        

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

 
¹Утоварена и истоварена роба у унутрашњем и међународном саобраћају. 
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Табела. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама (наставак) 

 
Општина Железничкај станица 

Укрцани путници, 
број 

Утоварена  
роба, тоне¹ 

Истоварена роба, 
тоне¹ 

назив  шифра назив  редни број  

51        

52              

53              

54              

55              

56              

57              

58              

59              

60              

61        

62              

63              

64        

65        

66        

67        

68        

69        

70        

71        

72        

73        

74        

75        

76        

77        

78        

79        

80        

81        

82        

83        

84        

85        

86        

87        

88        

89        

90        

 
¹Утоварена и истоварена роба у унутрашњем и међународном саобраћају. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
 

Извештај попуњавају пословни субјекти, који су  регистровани у групи делатности Железнички саобраћај, 
а који обављају промет путника и робе. 

 
Идентификациони подаци 
а) Пословно име, уписује се назив под којим пословни субјект послује.  
б) Адресни подаци, треба попунити назив општине,улицу и број.  
в) Шифра делатности, попуњава се према Класификацији делатности (2010). 
 
Табела 1 
Подаци се исказују према општини и железничкој станици на којој се обавља промет путника и робе.  

Подаци се односе на железничке станице које припадају територији Републике Србије. У табели се приказује 
укупан промет путника и робе у току посматране године. Треба урачунати утоварену и истоварену робу у 
унутрашњем и међународном саобраћају. 

Путник је свака особа, осим чланова сужбеног возног особља, која путује возом. Укрцани путник је 
путник који је ушао у воз да би се њиме превезао. У табелу се уписује број укрцаних путника 

Утоварена роба је роба смештена у превозно средство и отпремњена за истовар на неком другом 
месту. Утоварена  роба обухвата утоварену робу у  унутрашњем и међународном саобраћају. У табелу се 
уписује утоварена роба у тонама.  

Истоварена роба је роба истоварена из превозног средства након што је довезена из неког другог 
места. Истоварена  роба обухвата истоварену робу у  унутрашњем и међународном саобраћају. У табелу се 
уписује истоварена роба у тонама.  

Унутрашњи превоз робе односи се на превоз робе при чему се и место утовара и место истовара робе 
налазе унутар наше земље. Међународни превоз  подразумева железнички превоз робе који је обавњен 
између места утовара  и места истовара, од којих се бар једно место налази у страној земљи.  

Тежина утоварене робе укључује, поред тежине превезене робе, тежину амбалаже, палета, тару 
контејнера, као и тежину друмских возила која се превозе железницом.  
 
 

 
Напомена: 
 

 
 
 
Датум  ________________ 2020. године 
 

Образац попунио: 

 

Руководилац: 
    
    

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

 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 


