ПРЕДГОВОР
Поштовани корисници,
Пред вама се налази 12. издање Статистичког годишњака, капиталне публикације која детаљно прати
економске и друштвене промјене и појаве у Републици Српској, а која уједно представља и својеврсну круну рада
запослених у Заводу.
Статистички годишњак је намијењен широком кругу корисника, јер служи као основа помоћу које могу да се врше
различите врсте анализа, као и да се доносе различите врсте одлука, или развојних политика.
Сви битни подаци о Републици Српској, о становништву, платама, индустрији, спољној трговини и бројним
другим значајним областима, систематично су представљени у 31 поглављу, на око 570 страница.
И у години пуној изазова, када је читав свијет био окован пандемијом болести узрокованом вирусом короне,
настојали смо да побољшамо Статистички годишњак који смо у овом издању додатно обогатили и новим показатељима
из пољопривреде и дистрибутивне трговине.
У сваком поглављу дата су методолошка објашњења, дефиниције, извори и начин прикупљања података, а
статистички подаци су приказани у табелама у вишегодишњим серијама.
Важно је истаћи да се прикупљање, обрада и дисеминација података изводи уз поштовање европских и
свјетских стандарда у статистици, што је и у складу са визијом Завода која подразумијева непрестано усавршавање и
унапређивање услуга, како би се постигао што виши квалитет саме публикације.
Позивамо кориснике да нам упуте своје утиске, приједлоге и запажања и да на тај начин помогну у креирању
Статистичког годишњака и у складу са њиховим потребама.
Бања Лука, новембар 2020. године

Проф. др Јасмин Комић, в. д. директора
Републички завод за статистику Републике Српске
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PREFACE
Dear Users,
This is the twelfth edition of the Statistical Yearbook, a capital publication that closely follows economic and social
changes and phenomena in Republika Srpska. This publication also represents the point where the work of the Institute’s
employees reaches a culmination of sorts.
The Statistical Yearbook is intended for a wide range of users, as it can serve as a basis for all kinds of analyses, as
well as for decision-making and development policy-making.
All the important data on Republika Srpska, on its population, wages, industry, external trade and numerous other
significant areas, are presented systematically through 31 chapters, on nearly 570 pages.
In a year filled with challenges, when the entire world has been chained by the coronavirus pandemic, we have tried to
improve the Statistical Yearbook. Thus, this edition provides new indicators referring to agriculture and distributive trade.
Each chapter provides methodological explanations, definitions, sources and methods of data collection, while the data
are 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, which supports the Institute’s vision that implies continuous improvement and
advancement of services in order to reach the highest quality possible of the publication itself.
We welcome all users’ impressions, suggestions and observations, as these help us create the Statistical Yearbook in
accordance with the needs of users.
Banja Luka, November 2020

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