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ИЗДАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 
REPUBLIKA SRPSKA INSTITUTE OF STATISTICS EDITIONS 

 

 
Статистички Годишњак Републике Српске / Statistical Yearbook of Republika Srpska 
Излази једном годишње (29. новембра) / Released annually (29th November) 

  

 
Ово је Република Српска / This is Republika Srpska 
Излази једном годишње (9. децембра) / Released annually (9th December) 

  

 
Мјесечни статистички преглед / Monthly statistical review 
Излази 40 дана од завршетка мјесеца на који се односи. / Released 40 days after the end of the month it concerns. 

  

 
Тромјесечни статистички преглед / Quarterly statistical review 
Излази 70 дана од завршетка тромјесечја на које се односи. / Released 70 days after the end of the quarter it concerns. 

  

 
Билтен статистике плата, запослености и незапослености / Wages, employment and unemployment statistics bulletin 
Излази једном годишње (1. априла) / Released annually (1st April)  

  

 
Билтен статистике унутрашње трговине / Domestic trade statistics bulletin 
Излази једном годишње (15. маја) / Released annually (15th May) 

  

 
Билтен статистике спољне трговине / External trade statistics bulletin 
Излази једном годишње (30. септембра) / Released annually (30th September) 

  

 
Билтен статистике културе и умјетности / Culture and art statistics bulletin 
Излази једном годишње (2. септембра) / Released annually (2nd September) 

  

 
Билтен статистике пољопривреде / Agriculture statistics bulletin 
Излази једном годишње (1. јула) / Released annually (1st July) 

  

 
Билтен економски рачуни и цијене у пољопривреди / Economic accounts and prices in agriculture bulletin 
Излази једном годишње (20. новембра) / Released annually (20th November) 

  

 
Билтен статистике образовања (предшколско образовање) / Education statistics bulletin (Pre-school education)  
Излази једном годишње (10. априла) / Released annually (10th April) 

  

 
Билтен статистике образовања (основно образовање) / Education statistics bulletin (Basic education)  
Излази једном годишње (5. јуна) / Released annually (5th June) 

  

 
Билтен статистике образовања (средње образовање) / Education statistics bulletin (Secondary education)  
Излази једном годишње (17. јуна) / Released annually (17th June) 

  

 
Билтен статистике образовања (високо образовање) / Education statistics bulletin (Higher education)  
Излази једном годишње (30. септембра) / Released annually (30th September) 

  

 
Билтен статистике социјалне заштите / Social welfare statistics bulletin  
Излази једном годишње (20. септембра) / Released annually (20th September) 

  

 
Билтен статистике цијена / Price statistics bulletin 
Излази једном годишње (22. јула) / Released annually (22nd July) 

  

 
Билтен статистике индустрије / Industry statistics bulletin 
Излази једном годишње (1. октобрa) / Released annually (1st October) 

  

 
Билтен статистике угоститељства и туризма / Hotels and restaurants, tourism statistics bulletin  
Излази једном годишње (30. септембра) / Released annually (30th September) 
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Билтен демографске статистике / Demographic statistics bulletin 
Излази једном годишње (10. септембра) / Released annually (10th September)  

  

 
Билтен статистике шумарства / Forestry statistics bulletin 
Излази једном годишње (1. октобра) / Released annually (1st October)  

  

 
Билтен инвестиције / Gross Fixed Capital Formation statistics bulletin  
Излази једном годишње (31. октобра) / Released annually (31th October) 

  

 
Билтен статистике националних рачуна (бруто домаћи производ) / National accounts statistics bulletin (Gross Domestic Product)  
Излази једном годишње (16. децембра) / Released annually (16th December) 

  

 
Билтен статистике саобраћаја / Transport statistics bulletin 
Излази једном годишње (7. октобра) / Released annually (7th October)  

  

 
Билтен Жене и мушкарци у Републици Српској / Women and Men in Republika Srpska bulletin 
Излази једном у двије године (31. децембра) / Released once in two years (31th December)  

  

 
Анкета о радној снази / Labour Force Survey 
Излази једном годишње (31. октобра) / Released annually (31st October)  

  

 
Анкета о потрошњи домаћинстава / Household Budget Survey 
Излази једном у четири године (31. јула) / Released once in a four year (31st July) 

  

 Дјечје сиромаштво у Републици Српској / Child poverty in Republika Srpska 
 
ПОСЕБНА ИЗДАЊА 
SPECIAL EDITIONS 

  

 

20 година Републичког завода за статистику 
20 years of the Republika srpska Institute of statistics 
Издато 2012. године / Released in 2012 

  
  

 

Основни принципи званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике  
Main principles of official statistics - European Statistics Code of Practice 
Издато 2008. године / Released in 2008 

  
САОПШТЕЊА 
RELEASES 
Објављују се редовно (мјесечно, тромјесечно, полугодишње, годишње). Током године се објави око 300 саопштења и 40 билтена. 
Released regularly (monthly, quarterly, semi-annually, annually). During one year, some 300 releases and 40 bulletins are released. 
 
 
 

Сва издања се могу бесплатно преузети у PDF формату са нашe Web страницe 
All editions can be downloaded free of charge in PDF format from our website 

www.rzs.rs.ba 
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