
Тромјесечни извјештај о жељезничком саобраћају СЖ/Т-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 израчунавање тромјесечних индекса превоза робе и 

путника на основу којих се стиче увид у активности жељезничког саобраћаја. 

 

ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ  

Тромјесечни 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 тромјесечје и поклапа се са календарским тромјесечјем. 

 

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 

Под појмом превоз у саобраћају подразумијевамо превоз путника и робе од мјеста укрцаја до 

мјеста искрцаја, односно од мјеста утовара до мјеста истовара.  

Превоз путника у жељезничком саобраћају исказује се бројем превезених путника и путничких 

километара. 

Путник је свако лице које је набавило возну карту или одговарајућу возну исправу и ушло у воз 

са циљем да се превезе до мјеста опредјељења. 

Путнички километар је јединица мјере која представља превоз једног путника на растојању од 

једног километра. 

Превоз робе у жељезничком саобраћају исказује се у тонама и у тонским километрима, а 

односи се на унутрашњи и међународни превоз, који обухвата: увоз, извоз, транзит и превоз у 

иностранство. 

Тонски километар је јединица мјере која представља превоз једне тоне робе на растојању од 

једног километра.  

 

 УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА  

Методологија која се примјењује за израчунавање индекса робе и путника 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 15. у мјесецу за претходно тромјесечје.  

 

ИНСТРУМЕНТАРИЈ  

ОБРАЗАЦ  

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

жељезничком саобраћају – СЖ/Т-11. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  

Упутство за попуњавање дато је у оквиру самог обрасца. 

 

ПУБЛИКОВАЊЕ  

Подаци се публикују за ниво Републике Српске у облику тромјесечног саопштења „Саобраћај и 

везе“,  55 дана по истеку референтног тромјесечја и у оквиру публикације „Мјесечни 

статистички преглед“. Тумачење публикованих података у искључивој је надлежности 

Републичког завода за статистику Републике Српске. 

 


