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ПРЕДГОВОР 
 
 
 
 

Поштовани читаоци, 
 
 

Статистички Годишњак, чије Вам осмо издање представљамо, као и сваке године доноси обиље корисних 
информација из свих области друштвеног и економског живота у Републици Српској. Трудимо се да будемо 
квалитетни и правовремени, и мада се подаци у статистичким годишњацима објављују за претходну годину, у овом 
Годишњаку дајемо и резултате локалних избора за подручје Републике Српске, који су одржани у октобру 2016. 
године. 

И даље, у нашој најобимнијој публикацији, како и доликује, на једном мјесту, ћете пронаћи обиље података о 
Републици Српској. На више од 600 страница можете, између осталог, да се детаљније упознате са подацима о 
становништву, економским статистикама, културом и умјетношћу, социјалном заштитом, и бројним другим, којима 
исказујемо стање и промјене живота код нас.  

Иначе, годину у којој је стварана ова публикација обиљежиле су и интензивне активности око објављивања 
резултата Пописа у БиХ и РС. Републички завод за статистику и Република Српска нису признале резултате Пописа 
које је објавила Агенција за статистику БиХ. То је и логично, с обзиром на то да је Завод у свом раду био првенствено 
руковођен кључним статистичким начелима професионалности, независности и законитости. Не желимо да наши 
корисници имају непоуздане податке. 

Отуда се на насловној страни овог Годишњака налази орах, као универзални, и у свим културама признати, 
симбол мудрости, вриједности и чврстине. Он, заиста, на једноставан начин симболише ову радну годину Завода, у 
којој смо били снажни и непоколебљиви, али и професионални и објективни. Таква је и ова наша публикација. 

Као и увијек до сада, велику захвалност исказујем свим људима који су били укључени у изради Годишњака, 
статистичарима Завода, али и другим овлашћеним произвођачима статистике, чији подаци Годишњак чине 
потпунијим. 

Као институција која је увијек отворена за сарадњу и која ослушкује и уважава оно што корисници имају да 
кажу, остајемо отворени за све Ваше приједлоге и мишљења, који би ово наше издање учинили и додатно бољим. 

 
 
И на крају, треба да се подсјетимо мудрих стихова једног од највећих пјесника са ових простора, Петра 

Петровића Његоша: 
 
„Тврд је орах воћка чудновата, не сломи га ал’ зубе поломи” 
 
 
 
 
Бања Лука, новембар 2016. године 

 
 

Републички завод за статистику Републике Српске 
Др Радмила Чичковић, директор 

     
 

  



4 
 

Статистички годишњак Републике Српске 2016 
Statistical Yearbook of Republika Srpska 2016 

 
 
 
 

PREFACE 
 
 
 
 

Dear Readers, 
 
 

This eighth issue of the Statistical Yearbook once again provides a wide variety of useful information about all areas 
of the social and economic life in Republika Srpska. We strive to perform our duties in a high-quality and timely manner; 
although data in statistical yearbooks refer to the previous year, this Yearbook provides the results of local elections for the 
territory of Republika Srpska held in October 2016.  

Furthermore, our most comprehensive publication fittingly provides you with a variety of data on Republika Srpska in 
one place. Detailed data on population, economic statistics, culture and art, social welfare and many other areas of life adorn 
over 600 pages of the Yearbook, presenting the situation and changes in our country.  

It should be noted that the year during which this publication was being created was marked by intense activities 
related to the publication of results of the Census in BiH and RS. Republika Srpska Institute of Statistics and Republika Srpska 
have not recognized the Census results published by the Agency for Statistics of BiH. This is logical, bearing in mind the fact 
that the Institute’s work has always been guided by fundamental statistical principles of professionalism, independence and 
lawfulness. We do not wish our users to be provided with unreliable data.  

Hence, walnuts adorn the front page of this Yearbook, as a universal symbol of wisdom, values and toughness, 
recognized in all cultures. Indeed, in a simple manner it symbolizes this working year of the Institute, in which we have been 
tough and unwavering, but also professional and unbiased. The same goes for this publication.  

As always, I would like to take this opportunity to express my gratitude to all those who took part in the creation of this 
Yearbook, to statisticians from the Institute, as well as to other authorized producers of statistics whose data make this 
Yearbook complete.  

As an institution that is always open to cooperation, while taking into account and respecting users’ suggestions, we 
still welcome any proposal or opinion which would contribute to the improvement of this publication.  

 
 
Finally, let us recall the wise verses of one of the greatest poets in this region, Petar Petrović Njegoš. 
 
“This hard nut is fruit that giveth wonder / Thou crack'st it not, except thou crack thy teeth.” 
(Rendered into English by James W. Wiles)  
 
 
 
 
Banja Luka, November 2016 

 
 
 

Republika Srpska Institute of Statistics 
Radmila Čičković, PhD, Director 

     
 


