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U drugom polugodištu 2020. gradski prijevoz putnika smanjen za 27,5%    

Ograničenje kretanja prouzročeno širenjem bolesti COVID-19 izravno je utjecalo na pad prometa u gradskom 

putničkom prijevozu u Gradu Zagrebu u drugom polugodištu 2020. Od srpnja do prosinca 2020. ukupno je 

prevezeno 93,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019., pad za 27,5%, kada je 

prevezeno 128,5 milijuna putnika. 

Tramvajima je u drugom polugodištu 2020. ukupno prevezeno 63,7 milijuna putnika, što je za 27,4% manje 

nego u istom razdoblju 2019., kada je prevezeno 87,7 milijuna putnika. Autobusima je ukupno prevezeno 

29,3 milijuna putnika, što je za 27,4% manje nego u istom razdoblju  2019., kada je prevezeno 40,3 milijuna 

putnika. Najveći pad ostvaren je u prijevozu putnika uspinjačom, i to za 57,3%. U razdoblju od srpnja do 

prosinca 2020. uspinjačom je ukupno prevezeno 183 tisuće putnika, dok je u istom razdoblju 2019. ukupno 

prevezeno 429 tisuća putnika. 

U 2020. gradski prijevoz putnika smanjen za 28,3% 

U Gradu Zagrebu u 2020. ukupno je prevezeno 188 milijuna putnika, što je pad za 28,3% u odnosu na 2019. 

kada je prevezeno 262 milijuna putnika.  

Tramvajima je u 2020. ukupno prevezeno 128 milijuna putnika, a autobusima 59 milijuna putnika, što je  pad 

za 28,2% broja putnika prevezenih tramvajem i autobusom u odnosu na 2019. Najveći pad ostvaren je u 

prijevozu putnika uspinjačom, i to za 49,2%, kada je prevezeno ukupno 391 tisuća putnika.  

1. BROJ PUTNIKA U GRADSKOM PRIJEVOZU, SIJEČANJ - PROSINAC, 2019. I 2020. 

  Prevezeni putnici, tis. 

Indeksi 
VII. - XII. 2020. 
VII. - XII. 2019. 

Indeksi  
I. - XII. 2020. 
I. - XII. 2019. 

Struktura 
putnika  

I. -  XII. 2020., 
% 

  
2019.1) 2020. 

  
VII. - XII. I. - XII. VII. - XII. I. - XII. 

UKUPNO  128 528  261 993  93 153  187 881 72,5 71,7 100,0 

Tramvaj  87 749  178 937  63 683  128 429 72,6 71,8 68,4 

Autobus  40 350  82 285  29 286  59 061 72,6 71,8 31,4 

Uspinjača   429   770   183   391 42,7 50,8 0,2 
        

1) Konačni podaci.       
 Izvor: ZET d.o.o.; obrada: GUSPRG - Odjel za statističke i analitičke poslove 
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2. ZAPOSLENI U GRADSKOM PRIJEVOZU 

 

 
 

  

      stanje 31. prosinca 
 

  

2019. 2020. 
Indeksi 

XII. 2020. 
XII. 2019. 

 

UKUPNO  3 963  3 892 98,2  

Vozači  1 938  1 917 98,9  

Ostali1)  2 025  1 975 97,5  
                                                                                        

                                           Izvor: ZET d.o.o.; obrada: GUSPRG - Odjel za statističke i analitičke poslove 
 
 

1) Ostali zaposleni u gradskom prijevozu obuhvaćaju zaposlene koji se bave organizacijom prijevoza, zaposlene koji održavaju  
   vozila, administrativne zaposlenike, zaposlene na financijsko-računovodstvenim poslovima i sl. 
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Pad zračnog prometa putnika za 80,3% u drugom polugodištu 2020. 

Okolnosti prouzročene širenjem bolesti COVID-19 negativno su utjecale na prometa putnika u zračnoj luci 

Zagreb. U razdoblju od srpnja do prosinca 2020. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio je  

10 828, što je u usporedbi s drugim polugodištem 2019. pad za 53,9%, kada je broj slijetanja i polijetanja 

iznosio 23 507. 

U drugom polugodištu 2020. ostvaren je promet od 373 tisuće putnika ili 80,3% manje nego u istom razdoblju 

2019., kada je ostvaren promet od 1,9 milijuna putnika.  

Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u drugom polugodištu 2020. iznosio je 3 889 tona, što je pad za 

30,0% u usporedbi s istim razdobljem 2019., kada je promet tereta iznosio 5 559 tona. 

U 2020. pad zračnog prometa putnika za 73,2%  

U 2020.  broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio je 21 071, što je u usporedbi sa 2019. pad za 52,8%, 

kada je broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio 44 606. 

U 2020. ostvaren je promet od 914 tisuća putnika ili 73,2% manje nego u 2019., kada je ostvaren promet od 

3,4 milijuna putnika.  Najveći porast putnika u zračnom prijevozu je ostvaren u siječnju 2020. s porastom od 

6,4% u odnosu na isti mjesec 2019.  Najveći pad putnika zabilježen je u travnju 2020. za 98,4% u odnosu na 

isti mjesec 2019. Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u 2020. iznosio je 7 626 tona, što je pad za 

29,4% u usporedbi s 2019., kada je promet tereta iznosio 10 797 tona. U siječnju 2020. u odnosu na isti 

mjesec 2019. bilježi se jedini porast prometa tereta, i to za 8,6%, dok ostali mjeseci bilježe pad prometa 

tereta od kojih je najveći u svibnju 2020. u kojem se bilježi pad od 60,8% u odnosu na svibanj 2019. 

 

3. PROMET U ZRAČNOJ LUCI ZAGREB 

  Mjerna 
jedinica 

2019. 2020. 
Indeksi Indeksi 

VII. - XII. 2020. I. - XII. 2020. 

  VII. - XII. I. - XII. VII. - XII. I. - XII. VII. - XII. 2019. I. - XII. 2019. 

    Operacije zrakoplova broj 23 507 44 606 10 828 21 071 46,1 47,2 

Promet putnika tis. 1 889 3 410 373 914 19,7 26,8 

Promet tereta t 5 559 10 797 3 889 7 626 70,0 70,6 

                                                                                                                                     

Izvor: Eurostat; obrada: GUSPRG - Odjel za statističke i analitičke poslove 
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Napomena: Detaljniji mjesečni podaci dostupni su u Excel formatu na poveznici Prijevoz. 

 
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA 
 
Zbog zaokruživanja brojeva, može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka. 
  
Izvor podataka 
 
Podaci o prijevozu putnika gradskim prijevozom dobiveni su neposredno od pravne osobe koja se bavi gradskim 

prijevozom putnika, a podaci o zračnom prometu preuzeti su s internetskih stranica Eurostat-a 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.  

 
Obuhvat i usporedivost 
 
Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika tramvajem, autobusom i uspinjačom u Gradu 

Zagrebu, a koji obavlja poslovni subjekt koji se bavi gradskim prijevozom putnika razvrstan prema NKD-u 2007. u razred 

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika. 

Broj putnika u gradskom prijevozu jednak je zbroju prodanih prijevoznih karata za prijevoz javnim gradskim prijevozom. 
 
Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta) odnose se na rad zračne luke Zagreb 
i usporedivi su s podacima o zračnom prometu država članica Europske unije. 
 
Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnoj luci Zagreb odnosi se na broj komercijalnih i nekomercijalnih operacija 
slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija). 
 
Promet putnika u zračnoj luci Zagreb obuhvaća putnike na komercijalnim operacijama čije putovanje započinje ili 
završava u zračnoj luci Zagreb. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, 
nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega 
su stigli. 
 
Promet tereta u zračnoj luci Zagreb odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, 
osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu. 
 

 

Kratice          Znakovi 

 
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom     % postotak 

Eurostat  Statistički ured Europske unije 

GUSPRG  Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

i sl.  i slično 

t  tona 

tis.  tisuća  

ZET            Zagrebački električni tramvaj d.o.o.    

 
Priredio i objavio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 

Odjel za statističke i analitičke poslove 

telefon: 01/610-1950, faks: 01/616-6098 

https://zagreb.hr/statistika 

e-mail: statistika@zagreb.hr 

Sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb 

 

MOLIMO KORISNIKE PRIOPĆENJA DA PRILIKOM KORIŠTENJA PODATAKA OBVEZNO NAVEDU IZVOR. 

https://zagreb.hr/prijevoz/1032
https://zagreb.hr/statistika/30
mailto:statistika@zagreb.hr

