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ПРОЈЕКЦИЈЕ СТАНОВИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

REPUBLIKA SRPSKA POPULATION PROJECTIONS 
 

Узимајући у обзир веома велику улогу статистичких података у 
функционисању цјелокупног система, Републички завод за статистику Републике 
Српске путем овог саопштења приказује тенденцију кретања броја становника у 
Републици Српској за период 2019-2070. године. Наиме, пројекције становиштва 
су један од веома важних статистичких показатеља који могу показати визију за 
будућност и могућност планирања са економског, социјалног и сваког другог 
аспекта, те их с тога и објављујемо за све наше кориснике. 

  
Такође, веома је важно навести да су ове пројекције резултат веома 

добре комуникације и сарадње Републичког завода за статистику Републике 
Српске са Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА). Наиме, на основу 
Меморандума који је потписан 2019. године, остварена је сарадња на развоју 
пројекција за територију Републике Српске, у циљу обезбјеђивања података о 
броју становника који су неопходни за развој политика и стратегија за развој 
становништва.  

 
Републички завод за статистику Републике Српске је путем својих 

представника узео учешће у овом веома значајном пројекту, у директној сарадњи 
са експертским тимом који је био ангажован од стране Популационог фонда 
Уједињених нација (УНФПА), а све у сврху добијања квалитетних података кроз 
пројекције становништва. У оквиру самог Меморандума дефинисано је да ће се 
израдом пројекција за територију Републике Српске обезбиједити поуздани, 
квалитетни, разумљиви, правовремени и међународно упоредиви статистички 
подаци који ће задовољити потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих 
домаћих и страних корисника, те да ће одражавати стање и промјене у 
економском, демографском и социјалном подручју, као и подручју животне 
средине и природних ресурса.  
 

Основа за израду пројекција становништва су били релевантни 
статистички подаци за Републику Српску које је Републички завод за статистику 
Републике Српске, као званични произвођач статистичких података, доставио 
експертском тиму: 

• Број живорођених 1998-2019. 
• Број умрлих 1998-2019. 
• Процјене броја становника 1998-2019. 
• Унутрашње миграције за Републику Српску 2007-2019. 

На основу података који су били релевантни за израду пројекција становништва, 
примарни задатак је био да се прикажу трендови у погледу специфичних, те 
укупних стопа фертилитета, а који и представљају један од главних показатеља 
стања у укупном становништву. Након заједничког рада експертског тима и 
представника Завода, као коначни производ израђена су два сценарија, која 
у овом саопштењу и објављујемо: 

• Сценарио С1 - само са подацима званичне виталне статистике 
Републике Српске ( живорођени и умрли) и 

• Сценарио С2 - са подацима званичне виталне статистике Републике 
Српске (живорођени и умрли) и званичних података унутрашњих 
миграција (између Републике Српске и Федерације Босне и 
Херцеговине/ Брчко дистрикта) 

 

Considering the very significant role of statistical data in the functioning of 
the entire system, this release of the Republika Srpska Institute of Statistics shows the 
trends of population growth in Republika Srpska for the period 2019-2070. Namely, 
population projections represent a very important statistical indicator that can provide 
a vision for the future and a possibility for economic, social and any other planning; 
therefore, we are publishing them for all our users.  

 
 
It is also important to note that these projections resulted from a very good 

communication and cooperation between the Republika Srpska Institute of Statistics 
and the United Nations Population Fund (UNFPA). To be specific, the cooperation 
aimed at producing population projections for the territory of Republika Srpska is based 
on the Memorandum signed in 2019, with the aim of providing population figures 
required for population development strategies and policies.   

 
 
Representatives of the Republika Srpska Institute of Statistics took part in 

this very important project through direct cooperation with the expert team appointed 
by the United Nations Population Fund (UNFPA), with the aim of obtaining high-quality 
data by means of population projections. The Memorandum itself specifies that the 
projections for the territory of Republika Srpska will serve to provide reliable, high-
quality, comprehensive, timely and internationally comparable data that meet the 
needs of decision-makers, researchers and other domestic and international users, 
while also reflecting the situation and changes in the economic, demographic and 
social areas, as well as in the areas of environment and natural resources.  

 
 
 
Relevant statistical data referring to Republika Srpska, submitted to the 

expert team by the Republika Srpska Institute of Statistics as the official producer of 
statistical data, served as the basis for producing population projections. These data 
cover:  

• Number of livebirths, 1998-2019, 
• Number of deaths, 1998-2019, 
• Population estimates, 1998-2019, and 
• Internal migrations for Republika Srpska, 2007-2019. 

Based on the data relevant for producing population projections, the primary task was 
to show trends in terms of specific and total fertility rates as one of the main indicators 
of the situation in the total population. After the joint work of the expert team and the 
Institute’s representatives, two scenarios published in this release were developed as 
the final product. These are: 

• Scenario S1 – based on the official vital statistics data of Republika Srpska 
only (livebirths and deaths), and 

• Scenario S2 – based on the official vital statistics data of Republika Srpska 
(livebirths and deaths) and the official data on internal migrations 
(between Republika Srpska and the Federation of Bosnia and 
Herzegovina/Brčko District).  
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