
 
 ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЕТУ НА АЕРОДРОМИМА 

 
      

 

Табела 1а. ПРОМЕТ ДОМАЋИХ АВИОНА - летови 
 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до  

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.   ДОМАЋИ САОБРАЋАЈ (2+5)      

2. 
    Редовни саобраћај авиона БиХ, укупно     
     (3+4) 

     

3.       отпремљени      

4.       приспјели      

5. 
    Ванредни саобраћај авиона БиХ,  укупно   
    (6+7) 

     

6.       отпремљени      

7.       приспјели      
8.    САОБРАЋАЈ СА ИНОСТРАНСТВОМ  (9+16)      

9.    Редовни саобраћај авиона БиХ (10+11)      

10.       отпремљени      

11.       приспјели      

12.         Од редовног: Република Српска (13+14)      

13.       отпремљени      

14.       приспјели      

15.  Транзит – приспјели       

16.    Ванредни саобраћај авиона БиХ (17+18)      

17.       отпремљени      

18.       приспјели      

19.        Од ванредног: Република Српска (20+21)      

20.       отпремљени      

21.       приспјели      

22.  Транзит - приспјели      

23.   Остала слетања (некомерцијална)      

 
Табела 1б. ПРОМЕТ ДОМАЋИХ АВИОНА - путници 

 

СВ/Т-21 
0 8 3 6 1 6 0 5 

Шифра стат. истраж. 
 

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 
бр.85/03) Одлука Владе Републике Српске о усвајању Статистичког програма 2022-
2025, бр.04/1-012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/21) 

 

         Тромјесечје 

    
2 0 2 3  Година 

    

 ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 
(пословни субјект, пословна јединица) 
 

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

а) Назив  ________________________________________________________________ 
                                                                

 

 

б) Матични број јединственог регистра          

 
 

в) Адреса и општина   ______________________________________________________  
 
Телефон                 ______________________________________________________ 
 
Е-mail                     ______________________________________________________ 
 
 

     
 

 

г) Детаљан опис главне дјелатности   _____________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
    

 

 

                   



 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до  

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.   ДОМАЋИ САОБРАЋАЈ (2+5)      

2. 
    Редовни саобраћај авиона БиХ, укупно     
     (3+4) 

     

3.       отпремљени      

4.       приспјели      

5. 
    Ванредни саобраћај авиона БиХ,  укупно   
    (6+7) 

     

6.       отпремљени      

7.       приспјели      

8.    САОБРАЋАЈ СА ИНОСТРАНСТВОМ  (9+16)      

9.    Редовни саобраћај авиона БиХ (10+11)      

10.       отпремљени      

11.       приспјели      

12.         Од редовног: Република Српска (13+14)      

13.       отпремљени      

14.       приспјели      

15.  Транзит – приспјели       

16.    Ванредни саобраћај авиона БиХ (17+18)      

17.       отпремљени      

18.       приспјели      

19.        Од ванредног: Република Српска (20+21)      

20.       отпремљени      

21.       приспјели      

22.  Транзит - приспјели      

23.   Остала слетања (некомерцијална)      

 
Табела 1ц. ПРОМЕТ ДОМАЋИХ АВИОНА-терет 
 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до  

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.   ДОМАЋИ САОБРАЋАЈ (2+5)      

2. 
    Редовни саобраћај авиона БиХ, укупно     
     (3+4) 

     

3.       отпремљени      
4.       приспјели      

5. 
    Ванредни саобраћај авиона БиХ,  укупно   
    (6+7) 

     

6.       отпремљени      
7.       приспјели      
8.    САОБРАЋАЈ СА ИНОСТРАНСТВОМ  (9+16)      
9.    Редовни саобраћај авиона БиХ (10+11)      
10.       отпремљени      
11.       приспјели      
12.         Од редовног: Република Српска (13+14)      
13.       отпремљени      
14.       приспјели      
15.  Транзит – приспјели       
16.    Ванредни саобраћај авиона БиХ (17+18)      

17.       отпремљени      

18.       приспјели      

19.        Од ванредног: Република Српска (20+21)      

20.       отпремљени      

21.       приспјели      

22.  Транзит - приспјели      

23.   Остала слетања (некомерцијална)      

Табела 2а. ПРОМЕТ СТРАНИХ АВИОНА - летови 



 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до 

 краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.    УКУПНО (2+6)      

2.     РЕДОВНИ САОБРАЋАЈ (3+4)      

3.       отпремљени      

4.       приспјели      

5.  Транзит - приспјели      
6.     ВАНРЕНДНИ САОБРАЋАЈ (7+8)      
7.       отпремљени      

8.       приспјели      

9.  Транзит - приспјели      

10.  Остала слетања (некомерцијална)      
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2б. ПРОМЕТ СТРАНИХ АВИОНА - путници 

 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до 

 краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.    УКУПНО (2+6)      

2.     РЕДОВНИ САОБРАЋАЈ (3+4)      

3.       отпремљени      

4.       приспјели      

5.  Транзит - приспјели      
6.     ВАНРЕНДНИ САОБРАЋАЈ (7+8)      
7.       отпремљени      

8.       приспјели      

9.  Транзит - приспјели      

10.  Остала слетања (некомерцијална)      
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2ц. ПРОМЕТ СТРАНИХ АВИОНА - терет 

 

Први мјесец      
у тромјесечју 

Други мјесец     
у тромјесечју 

Трећи мјесец    
у тромјесечју 

Укупно у 
извјештајном 
тромјесечју 

(б+в+г) 

Од почетка 
године до  

краја 
извјештајног 
тромјесечја 

а б в г д ђ 

1.    УКУПНО (2+6)      

2.     РЕДОВНИ САОБРАЋАЈ (3+4)      

3.       отпремљени      

4.       приспјели      

5.  Транзит - приспјели      
6.     ВАНРЕНДНИ САОБРАЋАЈ (7+8)      
7.       отпремљени      

8.       приспјели      

9.  Транзит - приспјели      

10.  Остала слетања (некомерцијална)      
 
 
 
 
 
 
 



Напомена: 

 
Вријеме потребно за попуњавање упитника, у минутама ___________. 
 
  У _______________________  дана _________  2023.  године. 

 
 

Образац попунио,  Руководилац:, 
 
 

(име и презиме) 

(М.П.)  
 

(име и презиме) 

 

 
   Контакт телефон : 
 
 
 
 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА 
 

ПРОМЕТ ДОМАЋИХ АВИОНА 
  Подаци се односе на комерцијалне летове домаћих авиона у домаћем и иностраном саобраћају и остала некомерцијална слетања. 

Домаћи саобраћај је промет  између аеродрома Републике Српске, те између аеродрома Републике Српске и Федерације БиХ. 

Домаћи саобраћај је подијељен на редовни и ванредни саобраћај. Редовни саобраћај обављају домаћи превозници на својим редовним линијама 

по реду летења. Ванредни саобраћај односи се, такође, на превоз који обављају домаћи превозници и авиони пословне авијације при 

републичким органима управе, привредним организацијама, аеро-клубовима и сл. Овај вид саобраћаја односи се на путовања са аранжманом за 

хотелске, аутобуске и друге услуге, на кружна путовања, чартер летове, периодичне линије, пословна путовања, аеротакси и сл. 

Као домаћи саобраћај наших авиона треба обухватити, поред путника на унутрашњим линијама и путнике на међународним линијама, ако их 

авион превезе унутар наше земље између наша два аеродрома. 

Транзит- приспјели односи се на превоз путника, робе и поште у редовном или ванредном саобраћају, приликом кога ни путници ни терет (роба, 

пошта и вишак пртљага) не напуштају круг аеродрома, односно авион. 

Саобраћај са иностранством се односи на међународне линије гдје домаћи авион обавља саобраћај између аеродрома Републике Српске и 

иностранства. Овај саобраћај је подијељен на редовни и ванредни. Редовни саобраћај обављају домаћи превозници на својим редовним линијам 

по реду летења. Ванредни саобраћај односи се, такође, на превоз домаћим авионима и авионима пословне авијације. Овај вид саобраћаја односи 

се на путовања са аранжманом за хотелске, аутобуске и друге услуге, на кружна путовања, чартер летове, периодичне линије, пословна 

путовања, аеротакси и сл. 

Остала слијетања односе се на некомерцијалне летове школских, пробних и спортских (само ако су полетјели са другог аеродрома), санитетских, 

војних авиона, авиона црвеног крста, трагања спасавања и сл. Овдје треба дати само податке о броју слетјелих авиона, без података о броју 

путника и терета у њима. 

 

ПРОМЕТ СТРАНИХ АВИОНА 

Подаци се односе на летове иностраних авиона у редовном и ванредном саобраћају. 

Редовни саобраћај се обавља на међународним линијама које иностране компаније одржавају са нашом земљом. 

Ванредни саобраћај обављају иностране компаније ван реда летења, користећи аеродроме. 

Транзит-приспјели односи се на комерцијална слијетања иностраних авиона приликом којих ни путници ни терет не напуштају круг аеродрома, 

односно авион. 

Остала слијетања се односе, као и за домаће авионе, на некомерцијалне летове ван јавног саобраћаја. Овде се укључују летови школских и 

спортских (само ако су полетјели са другог аеродрома), санитетских, војних и других авиона. 

Број отпремљених авиона у току мјесеца треба да буде једнак броју приспјелих авиона. Изузетно, разлика може да се појави због евентуалног 

слијетања неких авиона у једном мјесецу, а  узлетања истих у следећем мјесецу. 

 

Сви подаци у табелама (колоне д и ђ), су збирни, па се мора водити тачна евиденција приликом уписа података, јер представљају кумулатив података од 01. 

јануара до краја посматраног треомјесечја за који се попуњава образац, закључно са 31. децембром. Ови кумулативи се преносе у годишњи статистички 

образац. 

 

                    


