
Образец ТРАНС.Е.21

Деловен субјект - назив

Единствен број на субјектот (ЕМБС)

Населено место

Улица куќен број

Телефон

Дејност според НКД Рев.2

1 број

2

Вкупно (2+3)

Потребно време за пополнување на извештајот  мин.

Во _________________ ден ____________ 20___ година

(М.П.)

Патнички километри
 во илјади

a

Патнички бродови

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЕЗЕРСКИ ПРЕВОЗ
ЗА 20___ ГОДИНА

(единицата во состав, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

патнички места

Од тоа: нови бродови набавени во 
текот на годината

Вкупно

б

Табела1. ИНВЕНТАРСКА СОСТОЈБА НА ПРЕВОЗНИОТ ПАРК НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА

а

3

в

Раководител на деловниот субјектИзвештајот го составил

Меѓународен превоз

б в

1

2 Национален превоз

Табела 2. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Превезени 
патници

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, 
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на 
РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 

220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.18/20 и 300/20).



УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Годишниот извештај за езерски превоз го пополнуваат сите деловни субјекти кои според
Националната класификација на дејности Рев.2 се распределени во дејноста патнички воден
транспорт.

Методолошки објаснувања 

Патник е секое лице кое набавило возен билет или соодветна возна исправа и влегло во брод со цел
да се превезе до определеното место.

Бројот на превезените патници се однесува на вистински извршениот превоз, а не на различни
пресметки и процени на основа на искуството.Така на пример, ако со договорот е закупен цел брод
за вршење на некој превоз, бројот на превезените патници се искажува во вистинска величина,а не
на основа на капацитетот на бродот.

Бројот на патничките места е одреден за секој брод во случај на товарење на бродот и е запишан во
дозволата за пловидба која ја издава надлежната капетанија на пристаништето.

Патнички километар е единица мерка која го претставува превозот на еден патник на растојание од
еден километар.

Национален превоз на патници претставува превоз на патници извршен помеѓу пристаништата
внатре во границите на нашата земја.

Меѓународен превоз на патници претставува превоз на патници извршен помеѓу пристаниште во
нашата земја и пристаниште во странство и обратно.
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