
Образец ТРАНС.А.21

Деловен субјект - назив

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

Единствен матичен број на деловниот субјект (ЕМБС) 

Реден број на единицата во состав

Улица и куќен број Телефон

Облик на организирање

Сопственост

Дејност според НКД Рев. 2

Табела 1. Број на расположливи патнички седишта

Комерцијално воздухопловство

Национален транспорт

За/од ЕУ аеродром

Други меѓународни дестинации

Бизнис/главни воздухопловни операции
Информација за воздухопловните компании

Табела 2.Товар, пошта и патници

Потрошено време за пополнување на извештајот мин.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АЕРОДРОМИТЕ
ЗА  20___ ГОДИНА

Расположливи патнички 
седишта

редовен

Населено место

Аеродром.......................

чартер

редовен

чартер

редовен

чартер

Број на лет

 Аеродром .....................
Товар и пошта, товарено/истоварено (тони)

Вкупно:

 - Национален транспорт

 - За/од ЕУ земји

 - За/од други земји

 - Национален транспорт

 - За/од ЕУ земји

 - За/од други земји

Број на патници

Вкупно:

Директен транзит на патници - вкупно

Промет на воздухопловите за комерцијални воздухопловни услуги-вкупно

Промет на воздухопловите - вкупно

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).



Во година

(М.П.)

Во извештајот се внесуваат податоци за аеродромот коишто се однесуваат на комерцијалното воздухопловство.

Број на расположливи патнички седишта е вкупен број на расположливи седишта за продажба на воздухопловната
операција флигхт стаге (полетување и слетување) помеѓу два аеродрома.

20__

Извештајот го составил
Раководител на 

деловниот субјект

Упатство за пополнување на извештајот
Годишниот извештај го пополнуваат деловните субјекти кои според Националната класификација на дејностите
Рев.2 се распределени во дејноста патнички и товарен воздухопловен транспорт.

Методолошки објаснувања

Вкупен промет на воздухопловите за комерцијални воздухопловни услуги е збир на сите полетувања и слетувања
на цивилните воздухоплови извршени за надомест (платени).

Директен транзит на патници е вкупен број на патници кои продолжуваат со патувањето на истиот број на летот,
коишто вообичаено не го напуштаат воздухопловот и се бројат само еднаш.

Вкупен промет на воздухопловот е збир на сите полетувања и слетувања на цивилните воздухоплови.

Во вкупниот промет се вклучуваат и воздушните работни летови, односно специјализирани комерцијални
воздухопловни операции со кои се вршат операции главно во земјоделството, градежништвото, фотографирање и
истражување, како и пилот-обуки, работни летови и сите други некомерцијални летови. Се исклучуваат државните
летови.
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