
 

PRIJEVOZ 

SIJEČANJ – PROSINAC 2021. 

 

U drugom polugodištu 2021. gradski prijevoz putnika smanjen za 6,3%    

Od srpnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 87,3 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 

2020., pad za 6,3%, kada je prevezeno 93,2 milijuna putnika. 

Tramvajima je u drugom polugodištu 2021. ukupno prevezeno 59,6 milijuna putnika, što je za 6,4% manje 

nego u istom razdoblju 2020., kada je prevezeno 63,7 milijuna putnika. Autobusima je ukupno prevezeno 

27,4 milijuna putnika, što je za 6,4% manje nego u istom razdoblju 2020., kada je prevezeno 29,3 milijuna 

putnika. U navedenom razdoblju porast broja putnika ostvaren je u prijevozu putnika uspinjačom, i to za 

31,7%. U razdoblju od srpnja do prosinca 2021. uspinjačom je ukupno prevezeno 241 tisuća putnika, dok je 

u istom razdoblju 2020. ukupno prevezeno 183 tisuće putnika. 

U 2021. gradski prijevoz putnika smanjen za 9,2% 

U Gradu Zagrebu u 2021. ukupno je prevezeno 170,6 milijuna putnika, što je pad za 9,2% u odnosu na 2020. 

kada je prevezeno 187,9 milijuna putnika.  

Tramvajima je u 2021. ukupno prevezeno 116,6 milijuna putnika, a autobusima 53,6 milijuna putnika, što je  

pad za 9,2% broja putnika prevezenih tramvajem i autobusom u odnosu na 2020. Jedini porast ostvaren je u 

prijevozu putnika uspinjačom, i to za 2,6%, kada je prevezeno ukupno 401 tisuća putnika u odnosu na 2020. 

kada je prevezeno 391 tisuća putnika. 

1. BROJ PUTNIKA U GRADSKOM PRIJEVOZU, SIJEČANJ - PROSINAC, 2020. I 2021. 

  Prevezeni putnici, tis. 

Indeksi 
VII. - XII. 2021. 
VII. - XII. 2020. 

Indeksi  
I. - XII. 2021. 
I. - XII. 2020. 

Struktura 
putnika  

I. -  XII. 2021., 
% 

  
2020.1) 2021. 

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

UKUPNO  93 153  187 881  87 273  170 638 93,7 90,8 100,0 

Tramvaj  63 683  128 429  59 615  116 610 93,6 90,8 68,3 

Autobus  29 286  59 061  27 416  53 627 93,6 90,8 31,4 

Uspinjača   183   391   241   401 131,7 102,6 0,2 
         

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

 
 

  

      stanje 31. prosinca  

  

2020. 2021. 
Indeksi 

XII. 2021. 
XII. 2020.  

UKUPNO  3 892  3 821 98,2  

Vozači  1 917  1 924 100,4 
 

Ostali1)  1 975  1 897 96,1 
 

                                                                                        

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.  

Izvor: ZET d.o.o.; obrada: GUGEOSP - Odjel za statističke i analitičke poslove 
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U 2021. u Gradu Zagrebu ostvaren porast cestovnog prijevoza robe za 8,4% 

U 2021. ukupno je prevezeno 15,8 milijuna tona robe, što je u usporedbi s 2020. rast za 8,4%. U 

međunarodnom prijevozu prevezeno je 2,5 milijuna tona robe što je porast od 20,1% u odnosu na 2020., 

a u unutrašnjem prijevozu prevezeno je 13,3 milijuna tona robe, što je porast za 6,4% u odnosu na 2020. 

 

 

3. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE 
  

  
I. - XII.  Indeksi 

I. - XII. 2021. 
I. - XII. 2020. 

  
2020. 2021. 

    
 

Prevezena roba - ukupno, tis. tona  14 567 15 786 108,4 

Unutrašnji prijevoz 12 513 13 318 106,4 

Međunarodni prijevoz  2 055 2 468 120,1 

Tonski kilometri - ukupno, mil. 2 077 2 285 110,0 

Unutrašnji prijevoz  851  824 96,8 

Međunarodni prijevoz 1 226 1 461 119,2 
       

    
Izvor: DZS; obrada: GUGEOSP - Odjel za statističke i analitičke poslove 

 

 

 

 

Rast zračnog prometa putnika za 183,7% u drugom polugodištu 2021. 

U razdoblju od srpnja do prosinca 2021. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio je  

18 703, što je u usporedbi s drugim polugodištem 2020. rast za 72,7%, kada je broj slijetanja i polijetanja 

iznosio 10 828. 

U drugom polugodištu 2021. ostvaren je promet od 1,1 milijun putnika ili 183,7% više nego u istom razdoblju 

2020., kada je ostvaren promet od 372 tisuće putnika.  

Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u drugom polugodištu 2021. iznosio je 4 545 tona, što je rast za 

16,6% u usporedbi s istim razdobljem 2020., kada je promet tereta iznosio 3 898 tona. 

U 2021. rast zračnog prometa putnika za 52,0%  

U 2021.  broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio je 29 142, što je u usporedbi sa 2020. rast za 38,3%, 

kada je broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio 21 071. 

U 2021. ostvaren je promet od 1,4 milijuna putnika ili 52,0% više nego u 2020., kada je ostvaren promet od 

914 tisuća putnika.  Najveći porast putnika u zračnom prijevozu je ostvaren u četvrtom tromjesečju 2021. s 

porastom od 279,1% u odnosu na isto tromjesečje 2020. Jedini pad putnika zabilježen je u prvom tromjesečju 

2021., za 76,9% u odnosu na isto tromjesečje 2020.  

Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u 2021. iznosio je 8 484 tona, što je rast za 11,0% u usporedbi s 

2020., kada je promet tereta iznosio 7 646 tona. U četvrtom tromječju 2021. u odnosu na isto tromjesečje 

2020. bilježi se najveći porast prometa tereta, i to za 23,4%. 
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4. PROMET U ZRAČNOJ LUCI ZAGREB  
         

  Mjerna 
jedinica 

2020. 2021. 
Indeksi Indeksi 

VII. - XII. 2021. I. - XII. 2021. 

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

    Operacije zrakoplova broj 10 828 21 071 18 703 29 142 172,7 138,3 

Promet putnika tis.  372  914 1 057 1 389 283,7 152,0 

Promet tereta t 3 898 7 646 4 545 8 484 116,6 111,0 
         

 
  Izvor: DZS, Eurostat; obrada: GUGEOSP - Odjel za statističke i analitičke poslove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Indeksi o 
zračnom prometu putnika su izračunani na bazi cijelih brojeva prije njihova iskazivanja u tisućama. 
  
Izvor podataka 
 
Podaci o prijevozu putnika gradskim prijevozom dobiveni su neposredno od pravne osobe koja se bavi gradskim 

prijevozom putnika, podaci o cestovnom prijevozu robe dobiveni su od Državnog zavoda za statistiku, a podaci o 

zračnom prometu dobiveni su od DZS-a i preuzeti su s internetskih stranica Eurostat-a 

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

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza te 

zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) 

u Gradu Zagrebu u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku. 
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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. 
 
Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su u vlasništvu ili korištenju 

poslovnih subjekata čije je sjedište u Gradu Zagrebu. 

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta 
iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu. 
 
Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri 
obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike 
Hrvatske, uključujući i tranzit. 
 
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 svih (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 
 

DZS                        Državni zavod za statistiku      %        postotak  

Eurostat  Statistički ured Europske unije 

GUGEOSP  Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost 

                                i strategijsko planiranje 

i sl.  i slično 

mil.                         milijun 

tis.  tisuća  

ZET            Zagrebački električni tramvaj d.o.o. 

 

 

Priredio i objavio Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje  

Odjel za statističke i analitičke poslove 

telefon: 01/610-1950 

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/statistika/30
mailto:statistika@zagreb.hr

