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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 (27. новембрa) / Released annually (27th November) 

  

 
Ово је Република Српска / This is Republika Srpska 
Излази једном годишње (5. децембра) / Released annually (5th 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. 

  

 
Анкета о потрошњи домаћинстава / Household Budget Survey 
Излази једном у четири године / Released once in a four year 

  

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

  

 
Дјечје сиромаштво у Републици Српској / Child poverty in Republika Srpska 
Излази једном у више година / Released perennially 

  

 
Eкономски рачуни и цијене за пољопривреду / Economic accounts and prices for agriculture  
Излази једном годишње (20. новембра) / Released annually (20th November) 

  

 
Eнергетски биланси / Energy balances  
Излази једном годишње (20. децембра) / Released annually (25th December) 

  

 
Жене и мушкарци у Републици Српској / Women and Men in Republika Srpska  
Излази једном у двије године (29. децембра) / Released once in two years (29th December)  

  

 
Животна средина / Environment  
Излази једном годишње (29. децембра) / Released annually (29th December)  

  

 
Индустрија / Industry  
Излази једном годишње (27. децембра) / Released annually (27th December) 

  

 
Индустријски производи / Industrial products 
Излази једном годишње (2. октобрa) / Released annually (2nd October) 

  

 
Инвестиције / Gross Fixed Capital Formation  
Излази једном годишње (15. децембра) / Released annually (15th December) 

  

 
Култура и умјетност / Culture and art  
Излази једном годишње (30. октобра) / Released annually (30th October) 

  

 
Национални рачуни / National accounts  
Излази једном годишње (15. децембра) / Released annually (15th December) 

  

 
Предшколско образовање / Pre-school education  
Излази једном годишње (18. априла) / Released annually (18th April) 

  

 
Основно образовање / Primary education  
Излази једном годишње (5. јуна) / Released annually (5th June) 

  

 
Средње образовање / Secondary education  
Излази једном годишње (26. јуна) / Released annually (26th June) 
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Високо образовање / Higher education  
Излази једном годишње (2. октобра) / Released annually (2nd October) 

  

 
Пољопривреда / Agriculture  
Излази једном годишње (30. јуна) / Released annually (30th June) 

  

 
Плате, запосленост и незапосленост / Wages, employment and unemployment  
Излази једном годишње (3. априла) / Released annually (3rd April)  

  

 
Саобраћај и везе / Transport and Communications 
Излази једном годишње (5. октобра) / Released annually (5th October)  

  

 
Социјална заштита / Social welfare   
Излази једном годишње (21. августа) / Released annually (21st August) 

  

 
Спољна трговина / External trade 
Излази једном годишње (2. октобра) / Released annually (2nd October) 

  

 
Демографска статистика / Demographic statistics  
Излази једном годишње (11. септембра) / Released annually (11th September)  

  

 
Туризам / Tourism   
Излази једном годишње (2. октобра) / Released annually (2nd October) 

  

 
Цијене / Prices 
Излази једном годишње (20. јула) / Released annually (20th July) 

  

 
Шумарство / Forestry  
Излази једном годишње (1. августа) / Released annually (1st August)  

 
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 

  

 

Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике  
Main principles of official statistics - European Statistics Code of Practice 
Издато 2013. године / Released in 2013 

  

 
Отворена књига о Попису у Бих 2013. / Open Book on the Census in BiH 2013 
Издато 2016. године / Released in 2016 

  

 

Отворена књига о Попису у Бих 2013. - друго, допуњено издање) / Open Book on the Census in BiH 2013 – second, 
revised edition 
Издато 2017. године / Released in 2017 

  
САОПШТЕЊА / RELEASES 
Објављују се редовно (мјесечно, тромјесечно, полугодишње, годишње). Током године се објави око 350 саопштења и 40 билтена. 
Released regularly (monthly, quarterly, semi-annually, annually). During one year, some 350 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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