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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 

Поштовани корисници, 
 
 
Испред вас се налази 14. издање Статистичког годишњака, најобимније и најсложеније публикације Републичког 

завода за статистику. Ради се о изузетно вриједном издању које језиком статистичких података детаљно говори о 
Републици Српској кроз различите сфере друштвеног и економског живота. Из тог разлога, ова публикација је 
намијењена широком кругу корисника као полазна тачка за различите врсте анализа, стратегија и развојних политикa. 

 
Година у којој објављујемо овај Статистички годишњак је уједно и година значајних дешавања, али и промјена 

набоље за Завод. Захваљујући визији Владе Републике Српске која је препознала значај статистике за друштво, од 
2022. године налазимо се у потпуно новој згради, у административном центру Републике Српске. Сада су услови за рад 
наших запослених, када је ријеч о инфраструктури и материјално-техничкој опремљености, постављени на оптималан 
ниво. 

 
Поред тога, Завод је у новембру 2022. године прославио 30 година постојања и рада и то уз слоган „Статистика 

новог доба”. Овим слоганом желимо јасно да покажемо пут којим планирамо да идемо у наредном периоду. Биће то 
вријеме када ћемо још снажније радити на афирмацији и позиционирању статистике Републике Српске, која ће 
наставити са производњом тачних, поузданих и међународно упоредивих података. 

 
Статистички годишњак је управо одраз поменутог слогана којим смо обиљежили три деценије од оснивања 

Завода. То је капитална публикација која сваким новим издањем буде унапријеђена и побољшана, како би корисницима 
олакшала преглед по различитим областима као што су становништво, тржиште рада, информационо друштво, али и 
многе друге. 

 
Захваљујемо свим овлашћеним произвођачима статистике и административним изворима података који су дали 

значајан допринос у стварању ове публикације, а све наше цијењене кориснике позивамо да нам шаљу своје утиске, 
мишљења и приједлоге како бисмо били у могућности да га и даље унапређујемо. 
 
 
 

Бања Лука, новембар 2022. године 
 

 
Дарко Милуновић, директор 

Републички завод за статистику 
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PREFACE 
 
 
 
 

Dear Users, 
 
 
This is the fourteenth edition of the Statistical Yearbook, the most extensive and comprehensive publication of the 

Republika Srpska Institute of Statistics. Being an extremely valuable publication, the Yearbook speaks in detail about Republika 
Srpska in the language of statistical data, throughout various spheres of social and economic life. Thus, this publication is 
intended for a wide range of users as a starting point for various types of analyses, strategies and development policies.  

 
The year in which we publish this Statistical Yearbook is also a year of significant events and of changes for the better 

for the Institute. Thanks to the vision of the Government of Republika Srpska, which recognised the importance of statistics for 
the society, in 2022 we moved to a completely new building in the administrative centre of Republika Srpska. Now the working 
conditions for our employees, in terms of infrastructure and material and technical equipment, are set to an optimal level.  

 
In addition, in November 2022, the Institute celebrated 30 years of existence and work with the slogan “Statistics of 

New Age”. With this slogan, we want to clearly show the path we plan to follow in the coming period, being dedicated to the idea 
of working with even more commitment towards the affirmation and positioning of the statistics of Republika Srpska by producing 
accurate, reliable and internationally comparable data.  

 
Statistical Yearbook is a reflection of the slogan with which we marked three decades since the establishment of the 

Institute. It is a capital publication that is improved with each new edition, with the aim of making it easier for users to review 
different areas such as population, labour market, information society, and many others. 

 
We would like to thank all the authorised producers of statistics and administrative data sources that have contributed 

greatly to the creation of this publication, and we encourage all our valued users to provide us with their impressions, opinions 
and suggestions so that we can continue to improve it.     
 
 
 

Banja Luka, November 2022 
 

 
Darko Milunović, Director 

Republika Srpska Institute of Statistics 
 
 


