ПРЕДГОВОР
Поштовани читаоци,
Као што сте вјерујемо, примијетили, Годишњак, 6. у низу, је у новом, практичнијем формату. Надамо се да
ћете као наши корисници том промјеном бити задовољни. И у овој 2014. години која је, као и претходне, била веома
радна и успјешна, потрудили смо се да поштујући најважнија статистичка начела, тачно, поуздано, непристрасно и
правовремено дамо обиље важних статистичких података у нашој најсложенијој и најсвеобухватнијој публикацији.
Управо зато и дизајн омота овог Годишњака, симболизује поменута начела, која су примјењива стога што запослени у
Заводу функционишу тимски као један сложен али и прецизан механизам у којем су сви дијелови важни.
С обзиром да се према подацима које прикупља, обрађује и публикује Завод, праве најразличитије процјене,
стратегије и развојни планови републичких органа од највећег значаја за друштвени и економски развој Републике
Српске, Годишњак није само репрезент нашег рада, него и изузетно вриједно и квалитетно издање које на једном
мјесту пружа корисницима изузетно много података о Српској.
Настојећи да Републику Српску прикажемо у што потпунијем и ширем свјетлу, у овом издању представљамо и
два нова поглавља, Хартије од вриједности и Структурне пословне статистике.
Као и до сада, подаци су прегледно систематизовани по областима са потребним методолошким
објашњењима. Годишњак је публикован у електронском и штампаном облику, урађен је и двојезично (и на енглеском
језику), а доступан је и корисницима у читавом свијету, будући да се објављује и на званичном сајту Завода.
Овом приликом захвалила бих свима који су дали свој допринос успјешном завршетку и овог Годишњака, како
статистичарима Завода, тако и овлашћеним произвођачима статистике Републике Српске.
Будући да је Годишњак наше репрезентативно периодично издање, на којем због непрестаног усавршавања и
допуњавања треба радити, добродошле су све критике, мишљења, и приједлози.
Бања Лука, новембар 2014. године
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PREFACE
Dear Readers,
As you have probably noticed, this 6th issue of the Yearbook comes in a new, more convenient format. We hope that
you, as our users, will be satisfied with this change. In 2014, as another year marked by hard work and success, we have once
again tried to provide a multitude of important statistical data in our most complex and most comprehensive publication, in an
accurate, reliable, impartial and timely manner, taking into account major statistical principles. This is exactly why the design of
the covers of this Yearbook symbolise the aforementioned principles that are applicable because the Institute’s employees
work in a team, as a complex yet precise mechanism in which all parts are equally important.
Given that various republic authorities’ estimates, strategies and development plans of utmost significance for the
social and economic development of Republika Srpska are made on the basis of data collected, processed and published by
the Institute, the Yearbook is not only a representative of our work, but at the same time an extremely valuable, high-quality
edition providing users with plenty of data on Srpska, all in one place.
In an effort to present Republika Srpska as widely and as completely as possible, we have introduced two new
chapters into this issue, namely Securities and Structural Business Statistics.
As before, the data are systematised clearly by field, with necessary methodological explanations. The Yearbook is
published in electronic and printed form, as a bilingual edition (in English as well) available to users all over the world as it is
published at the official website of the Institute.
I would like to take this opportunity to express my gratitude to all those who have contributed to the successful
completion of another Yearbook, especially to all statisticians employed at the Institute and to all authorised producers of
statistics in Republika Srpska.
As the Yearbook is our representative periodical edition, which is constantly updated and improved, the Institute will
welcome any criticism, opinion and suggestions.
Banja Luka, November 2014

Republika Srpska Institute of Statistics
Radmila Čičković, PhD, Director
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