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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 

Поштовани корисници, 
 
Пред вама се налази 11. издање Статистичког годишњака, најважније и најсложеније публикације Републичког 

завода за статистику Републике Српске, којa уједно представља и својеврстан врхунац рада запослених у Заводу у току 
једне календарске године. 

 
Статистички годишњак детаљно прати друштвене и економске појаве и промјене у Републици Српској, због чега 

је широком кругу корисника изузетно важна основа за извођење свих врста анализа, као и за стратешко планирање, те 
доношење разних одлука и развојних политика. 

 
На 550 страница могу се пронаћи информације о становништву, платама, цијенама, туризму, социјалној 

заштити, али и мноштво других података који су подијељени у 31 поглавље. 
 
Новина у односу на претходна издања је поглавље „Информационо друштво” које даје преглед о употреби 

информационо-комуникационих технологија у предузећима, те употреби информационо-комуникационих технологија у 
домаћинствима и појединачно.  

 
Ово поглавље је настојање да се корисницима понуде подаци из веома значајне области која говори о 

заступљености и употреби информационо-комуникационих технологија на подручју Републике Српске. То је и у складу 
са визијом Завода која подразумијева константно усавршавање, напредовање и унапређивање услуга, што резултује и 
вишим квалитетом публикације. 

 
Свако поглавље садржи методолошка објашњења са дефиницијама, изворима и начином прикупљања 

података, те њиховом обухвату и упоредивости. Статистички подаци су прегледни и приказани су у табелама у 
вишегодишњим серијама. Треба напоменути да се прикупљање, обрада и дисеминација података изводи уз поштовање 
свих европских и свјетских стандарда у статистици. 
 

Посебан допринос креирању Статистичког годишњака дали су и други овлашћени произвођачи статистике у 
Републици Српској, без којих ова публикација не би била потпуна. 

 
Позивамо све кориснике да нам упуте своје утиске и мишљења, запажања и приједлоге како бисмо ову 

публикацију и даље унапређивали и побољшавали. 
 
 
 

 
Проф. др Јасмин Комић, в. д. директора 

Републички завод за статистику Републике Српске 
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PREFACE 
 
 
 
 

Dear Users, 
 
This is the eleventh edition of the Statistical Yearbook, the most important and most complex publication of the 

Republika Srpska Institute of Statistics. This publication is also the point in a calendar year where the work of the Institute’s 
employees reaches a culmination of sorts.  

 
The Statistical Yearbook closely follows social and economic phenomena and changes in Republika Srpska, which 

makes this publication extremely important for a wide range of users when conducting all kinds of analyses, as well as for 
strategic planning, decision-making and development policy-making.  

 
The Yearbook’s 550 pages provide information about population, wages, prices, tourism, social welfare, as well as a 

wealth of other information, divided into 31 chapters.  
 
The novelty in comparison with the previous editions is the chapter “Information Society”, which represents an overview 

of the use of information and communication technologies in enterprises and the use of information and communication 
technologies by households and individuals.  

 
Through this chapter, we strive to provide users with data from a very significant area that deals with the presence and 

use of information and communication technologies in the territory of Republika Srpska. This complements the Institute’s vision 
that implies constant advancement, progress and improvement of services, which in turn results in higher quality of the 
publication.   

 
Methodological explanations with definitions, sources and methods of data collection, data coverage and comparability 

are presented in each chapter. The statistical data are easy to read and shown in tables as multi-year data series. It should be 
noted that the collection, processing and dissemination of data are carried out in compliance with all European and international 
standards in statistics.  

 
Other authorised producers of statistics in Republika Srpska have been very important contributors to the creation of 

the Statistical Yearbook. Without them, this publication would be incomplete.  
 
We welcome all users’ impressions and opinions, observations and suggestions to help us continue improving this 

publication. 
 
 
 

 
Prof. Dr. Jasmin Komić, Acting Director 
Republika Srpska Institute of Statistics 

 
 


