
Годишњи извјештај о жељезничком саобраћају СЖ/Г-11 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се проводи у складу са Законом о статистици Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Статистичким програмом Републике 

Српске за период 2013-2017. годинe (Одлука Народне скупштине о усвајању бр. 01-1901/12 од 

13.12.2012. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 120/12).  

 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ  

ЦИЉ И САДРЖАЈ  

Циљ ове статистичке активности јесте прикупљање, обрада и објава података о броју и 

капацитету превозних средстава и њиховој искоришћености, о превозу путника и робе, о 

оствареним укупним путничким и тонским километрима предузећа која обављају дјелатност 

превоза путника и робе жељезницом. 

 

ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

Годишњи извјештај о жељезничком саобраћају подносе Жељезнице Републике Српске. 

 

ОБУХВАТ  

Овом статистичком активношћу обухваћена су сва саобраћајна предузећа и саобраћајне 

јединице несаобраћајних предузећа која обављају дјелатност  жељезничког саобраћаја (разред 

49.10 и 49.20 КД БиХ 2010). 

 

МЕТОД И ПЕРИОДИКА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА  

Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се извјештајном методом. 

Извјештајни период је година и поклапа се са календарском годином. 

 

ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Према члану 27. и члану 28. Закона о статистици Републике Српске и у складу са Правилником 
о заштити повјерљивих података,  Завод је обавезан да заштити достављене повјерљиве 
податке. С тим у вези, податке прикупљене у статистичке сврхе, Завод не смије користити за 
друге намјене. 



 

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА – ИНДИКАТОРА 

Жељезничка пруга је саобраћајница намијењена искључиво кретању жељезничких возила. 

Подаци о дужини жељезничке пруге приказани су као грађевинска и као стварна дужина 

пруге.  

 Грађевинска дужина пруге је дужина мјерена од почетне до завршне тачке грађења. У 

грађевинску дужину пруге урачунавају се: отворена пруга и дужина главних пролазних 

колосјека у станицама и другим службеним мјестима. Грађевинска дужина двоколосјечних 

пруга рачуна се као дужина једноколосјечних пруга. 

Стварна дужина пруге је дужина отворене пруге и станичног пролазног колосјека, а мјери се од 

средине до средине станичне зграде или других службених мјеста. Код пограничних станица 

стварна дужина пруге рачуна се од средине станичне зграде почетне станице до државне 

границе. Стварна дужина двоколосјечних пруга рачуна се као једноколосјечна пруга. Пруге ван 

саобраћаја не урачунавају се у стварну дужину пруге, осим у случајевима када је то стање 

трајно, односно уколико се оваква пруга не одржава и више не узима у обзир при утврђивању 

вриједности основних средстава. 

Инвентурски парк превозних средстава обухвата сва властита вучна и превозна средства осим 

средстава одређених за обнову и касацију. По намјени се дијели на вучна средства и на 

превозна средства.  

Вучна средства обухватају локомотиве свих врста и приказана су по врсти погона и погонској 

снази.  

Превозна средства се дијеле по намјени на кола за превоз путника и кола за превоз робе. 

Кола за превоз путника приказана су по врстама, разредима и броју сједишта. 

Кола за превоз робе исказана су по основним врстама, намјени и носивости. 

Превоз путника у жељезничком саобраћају исказује се бројем путника и путничким 

километрима, а обухвата унутрашњи и међународни саобраћај.  

Унутрашњи превоз путника односи се на број карата продатих на благајнама жељезничких 

станица на територији Републике Српске. 

Међународни превоз путника обухвата отпутовале путнике у иностранство из Републике 

Српске, путнике приспјеле из иностранства у Републику Српску и транзитне путнике.  

Превоз робе у жељезничком саобраћају исказује се у тонама и у оствареним тонским 

километрима. 

Унутрашњи превоз робе представља превоз робе између жељезничких станица на територији 

Републике Српске. 



Под међународним превозом робе подразумијева се превоз код којег се отпремна или упутна 

станица налази у Републици Српској, а излазни гранични прелаз у отпреми и улазни гранични 

прелаз у приспијећу налазе на територији БиХ.  

Међународни превоз робе обухвата извоз, увоз и транзит.  

 

Извоз се односи на превоз робе који се извезе жељезницом са територије Републике Српске у 

иностранство преко сувоземних граничних станица БиХ.  

Увоз се односи на превоз робе која остаје на територији Републике Српске, а увезена је 

жељезницом преко сувоземних граничних станица БиХ. 

Извоз и увоз преко пристанишних станица, према евиденцији на жељезници сматра се 

унутрашњим превозом и приказани су у подацима о унутрашњем превозу.  

Транзит се односи на превоз робе преко домаћих пруга за друге земље. Транзит робе се 

приказује као транзит робе која је приспјела у жељезничким колима из других земаља и 

комбиновани транзит а отпремљена је жељезницом у иностранство и обрнуто. 

 

 УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА  

Методологија која се примјењује за израчунавање показетеља жељезничког саобраћаја у 

складу је са Регулативом вијећа (Council Regulation (EC) број 91/2003 као и Ријечником за 

статистику транспорта ( Glossary for Transport Statistics).  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОВОЂЕЊА  

ОРГАНИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ  

Одговорни произвођач индекса саобраћаја јесте Републички завод за статистику Републике 

Српске.  

Прикупљање података се обавља у Подручним јединицама Републичког завода за статистику 

Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу услужних статистика. 

 

ОБАВЕЗА ДАВАЊА ПОДАТАКА  

Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику 

Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске.  

 

 



ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА  

Извјештајна јединица је дужна да достави податке Подручној јединици Републичког завода за 

статистику до 30. марта за претходну годину.  

 

ИНСТРУМЕНТАРИЈ  

ОБРАЗАЦ  

За провођење ове статистичке активности користи се образац „Годишњи извјештај о 

жељезничком саобраћају – СЖ/Г-11. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  

Упутство за попуњавање дато је у оквиру самог обрасца. 

 

ПУБЛИКОВАЊЕ  

Подаци се публикују за ниво Републике Српске у оквиру годишњих публикација: Билтен 

„Саобраћај и везе“, „Статистички годишњак“ и  “Ово је Република Српска“. Тумачење 

публикованих података у искључивој је надлежности Републичког завода за статистику 

Републике Српске. 

 


