
 

PRIJEVOZ 

SIJEČANJ – LIPANJ 2022. 

 

U prvih šest mjeseci gradski prijevoz putnika povećan za 4,2% 

Od siječnja do lipnja 2022. ukupno je prevezeno 86,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2021. 

rast za 4,2%, kada je prevezeno 83,4 milijuna putnika, dok u odnosu na pretpandemijsko razdoblje od siječnja do 

lipnja 2019. bilježi se pad za 34,8%, kada je prevezeno 133,3 milijuna putnika. 

Tramvajima je u prvom polugodištu 2022. ukupno prevezeno 59,2 milijuna putnika, što je za 3,9% više nego u istom 

razdoblju 2021., kada je prevezeno 57,0 milijuna putnika. Autobusima je ukupno prevezeno 27,2 milijuna putnika, 

što je za 3,9% više nego u istom razdoblju lani, kada je prevezeno 26,2 milijuna putnika. Najveći rast ostvaren je u 

prijevozu putnika uspinjačom, i to za 44,5%. U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. uspinjačom je ukupno prevezeno 

231 tisuća putnika, dok je u istom razdoblju 2021. ukupno prevezeno 160 tisuća putnika. 

U prvih šest mjeseci 2022. žičarom je prevezeno 207 tisuća putnika. 

 

1. BROJ PUTNIKA U GRADSKOM PRIJEVOZU, SIJEČANJ - LIPANJ, 2021. I 2022. 
  

  Prevezeni putnici, tis. 
Indeksi 

Struktura 
putnika  

I. -  VI. 2022.,  
% 

  
2021. 

I. - VI. I. - VI. 2022. 
I. - VI. 2021.   2021. 2022. 

UKUPNO 170 638 83 365 86 877 104,2 100,0 

Tramvaj 116 610 56 994 59 209  103,9 68,2 

Autobus 53 627 26 211 27 229  103,9 31,3 

Uspinjača 401 160 231 144,5 0,3 

Žičara1) - - 207 - 0,2 
 

1) Žičara je uključena u promet 23. veljače 2022. U broj putnika su uključene pojedinačne i povratne kupljene karte.  

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

      stanje 30. lipnja 

  2021. 2022. 
Indeksi 

VI. 2022. 
VI. 2021. 

  

UKUPNO           3 848           3 773 98,1 

Vozači           1 904           1 933 101,5 

Ostali1)           1 944           1 840 94,7 
     

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 

 

 

 

U prvih šest mjeseci 2022. u Gradu Zagrebu ostvaren porast cestovnog prijevoza robe za 13,1% 

U prvom polugodištu 2022. ukupno je prevezeno 8,3 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim polugodištem 

2021. rast za 13,1%, dok je u odnosu na prvo polugodište 2019. zabilježen pad za 1,6%, kada je ukupno prevezeno 

8,4 milijuna tona robe. U unutrašnjem prijevozu prevezeno je 7,1 milijun tona robe što je porast od 14,7% u odnosu 

na prvo polugodište 2021., a u međunarodnom prijevozu prevezeno je 1,2 milijuna tona robe što je  porast za 4,3%. 
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3. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE 
  

  
I. - VI.  Indeksi 

  
2021. 2022. 

I. - VI. 2022. 
I. - VI. 2021. 

    
 

Prevezena roba - ukupno, tis. tona  7 324 8 283 113,1 

Unutrašnji prijevoz 6 200 7 110 114,7 

Međunarodni prijevoz 1 125 1 173 104,3 

Tonski kilometri - ukupno, mil. 1 162 1 240 106,7 

Unutrašnji prijevoz  389  464 119,3 

Međunarodni prijevoz  773  776 100,4 

       

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

 

 

Rast zračnog prometa putnika za 288,6% u prvom polugodištu 2022. 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. u zračnoj luci Zagreb ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova iznosio je  

19 222, što je porast za 84,1% u usporedbi s prvim polugodištem 2021., kada je zbog pandemije prouzročene 

širenjem bolesti COVID-19 broj slijetanja i polijetanja iznosio 10 439. 

U prvom polugodištu 2022. ostvaren je promet od 1 290 tisuća putnika ili 288,6% više nego u istom razdoblju 2021., 

kada je ostvaren promet od 332 tisuće putnika.  

Ukupan promet tereta u zračnoj luci Zagreb u prvom polugodištu 2022. iznosio je 4 596 tona, što je porast od 17,0% 

u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kada je promet tereta iznosio 3 927 tona. 

 

4. PROMET U ZRAČNOJ LUCI ZAGREB    
          

  
Mjerna jedinica 

I. - VI. 
Indeksi 

I. - VI. 2022. 
I. - VI. 2021.   2021. 2022. 

    Operacije zrakoplova broj 10 439 19 222 184,1 

    Promet putnika tis.  332 1 290 388,6 

    Promet tereta t 3 927 4 596 117,0 
        

Izvor: Eurostat; obrada: GUGEOSP - 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, 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. 

 
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.  
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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 

 
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom     % postotak 

DZS                        Državni zavod za statistiku       - nema podataka 

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

