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Природно	кретање	становништва	и	бракови	у	2022.	години	
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Претходни	подаци	/	previous	data	

Мјесец	
Month	

Живорођени																								
																				Live	births	

Умрли																								
		Deaths	 Природни	

прираштај	
Natural	
increase	

Умрла	
дојенчад	
Infant	
deaths	

Склопљени	
бракови	
Мarriages	

Разведени	
бракови	
Number	of	
divorces	

Витални	
индекс	
Vital	index	Укупно																			

Total	
мушки	
male	

женски	
female	

Укупно																			
Total	

мушки	
male	

женски	
female	

	
I-XII	2021.	

	
25.870	

	
13.255	

	
12.615	

	
48.503	

	
24.813	

	
23.690	

	
-22.633	

	
103	

	
17.274	

	
2.103	

	
53,34	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

I	2022.	 1.544	 809	 735	 3.985	 2.001	 1.984	 -2.441	 6	 768	 128	 38,75	

II	2022.	 2.002	 1.001	 1.001	 5.060	 2.546	 2.514	 -3.058	 8	 753	 147	 39,57	

III	2022.	 2.165	 1.100	 1.065	 3.931	 2.062	 1.869	 -1.766	 6	 1.147	 176	 55,08	

IV	2022.	 1.791	 955	 836	 2.970	 1.481	 1.489	 -1.179	 9	 884	 161	 60,30	

V	2022.	 2.040	 1.039	 1.001	 3.000	 1.540	 1.460	 -960	 10	 1.541	 174	 68,00	

VI	2022.	 2.038	 1.041	 997	 2.705	 1.368	 1.337	 -667	 3	 1.381	 155	 75,34	

VII	2022.	 2.188	 1.104	 1.084	 2.779	 1.385	 1.394	 -591	 11	 2.166	 118	 78,73	

VIII	2022.	 2.312	 1.198	 1.114	 3.182	 1.585	 1.597	 -870	 14	 2.500	 164	 72,66	

IX	2022.	 2.412	 1.255	 1.157	 3.075	 1.600	 1.475	 -663	 10	 1.905	 167	 78,44	

X	2022.	 2.297	 1.169	 1.128	 2.864	 1.472	 1.392	 -567	 11	 1.602	 194	 80,20	

XI	2022.	 2.190	 1.118	 1.072	 2.887	 1.443	 1.444	 -697	 12	 940	 216	 75,86	

XII	2022.	 2.332	 1.207	 1.125	 3.227	 1.692	 1.535	 -895	 11	 1.201	 199	 72,27	

I-XII	2022.	 25.311	 12.996	 12.315	 39.665	 20.175	 19.490	 -14.354	 111	 16.788	 1.999	 63,81	

	 	



	
У	 Босни	 и	 Херцеговини	 током	 2022.	 године	
регистровано	је	25	311	живорођене	дјеце	што	у	односу	
на	 2021.	 годину	 показује	 пад	 броја	 живорођених	 за	
2,16%,	 а	 умрло	 је	 39	 665	 лица,	што	 у	 односу	 на	 2021.	
годину	показује	пад	броја	умрлих	за	18,22%.	
	
Током	2022.	године	у	Босни	и	Херцеговини	склопљено	
је	 16	 788	 бракова,	 што	 у	 односу	 на	 2021.	 годину	
показује	 смањење	 за	 2,81%.	 Током	 2022.	 године	
разведено	 је	1	999	бракова,	што	представља	смањење	
од	4,95%	у	односу	на	2021.	годину.	
	
	
	

	
In	Bosnia	and	Herzegovina	in	2022,	25	311	live	births	were	
recorded,	 that	 in	 comparison	 to	 the	 2021,	 indicates	 2.16%	
decrease	in	number	of	live	births;	39	665	persons	died,	that	
in	comparison	to	the	2021	indicates	18.22%	decrease	in	the	
number	of	deaths.	
	
There	 were	 16	 788	 marriages	 in	 Bosnia	 and	 Herzegovina	
during	the	2022,	that	presents	decrease	of	2.81%,	compared	
to	the	2021.	During	the	2022	number	of	divorces	was	1	999,	
that	in	comparison	to	the	2021	indicates	decrease	of	4.95%	
in	number	of	divorces.	
	
	
	

	
Графикон:	Природно	кретање	становништва	Босне	и	Херцеговине	у	2021.	и	2022.	години	
Graph:	Natural	population	change	of	Bosnia	and	Herzegovina	in	2021	and	2022	
	
	

	
	
	
	
МЕТОДОЛОШКА	ОБЈАШЊЕЊА	

	
	
	
METODOLOGICAL	EXPLANATIONS	

	
Извор	података	
	

	
Source	of	data	

Извјештајне	 јединице	 прикупљања	 статистичких	
података	 о	 рођеним,	 умрлим	 лицима	 и	 закљученим	
браковима	су	матични	уреди	у	Босни	и	Херцеговини.	
	
Извјештајне	 јединице	 прикупљања	 статистичких	
података	 о	 разведеним	 браковима	 су	 судови	
надлежни	за	разводе	бракова	у	Босни	и	Херцеговини	
	
Јединице	посматрања	
	
Јединице	 посматрања	 су	 регистровани	 случајеви	
рођених	 и	 умрлих	 лица	 и	 регистровани	 случајеви	
склопљених	 и	 разведених	 бракова	 у	 Босни	 и	
Херцеговини.	
	
	
	
	
	
	

Reporting	 units	 for	 the	 collection	 of	 statistical	 data	 on	
births,	 deaths	 and	 marriages	 are	 registration	 offices	 in	
Bosnia	and	Herzegovina.	
	
Reporting	 units	 for	 the	 collection	 of	 statistical	 data	 on	
divorces	are	courts	of	competent	jurisdiction	in	Bosnia	and	
Herzegovina.	
 
Observation	units	
	
The	units	of	observation	are	 registered	cases	of	births	and	
deaths	 and	 registered	 cases	 of	 marriages	 and	 divorces	 in	
Bosnia	and	Herzegovina.	
	
 
	
	
	
	
	

Живорођени Умрли Природни прираштај
I-XII 2021 25870 48503 -22633
I-XII 2022 25311 39665 -14354
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Обухват	и	покривеност	
	
Обухват	 је	 потпун.	 Истраживањем	 су	 обухваћена	 сва	
рођена	 и	 умрла	 лица,	 те	 сви	 склопљени	 бракови	
регистровани	 у	 матичним	 књигама	 и	 сви	 разведени	
бракови	чији	је	брак	правоснажно	разведен.	

Scope	and	coverage	
	
Coverage	is	complete.	The	research	covered	all	births	and	
deaths	and	all	marriages	registered	in	the	registry	books	
and	all	divorced	marriages	whose	marriage	was	legally	
divorced.	

	
Дефиниције	и	објашњења	
	

	
Definitions	and	explanations	

Живорођеним	 дјететом	 се	 сматра	 свако	 дијете	 које	
приликом	 рођења	 дише	 и	 показује	 друге	 знакове	
живота	 као	 што	 су	 куцање	 срца,	 пулсирање	 пупчане	
врпце	 и	 несумњиво	 кретање	 вољних	 мишића.	 Ако	
дијете	 убрзо	 након	 порода	 умре,	 најприје	 се	
региструје	као	живорођено,	а	затим	као	умрло	дојенче.	

Live	birth	 is	 the	complete	expulsion	or	extraction	 from	 its	
mother	 of	 product	 of	 conception,	 which,	 after	 such	
separation,	breaths	or	shows	any	other	evidence	of	life	such	
as	beating	of	 the	heart,	 pulsation	of	 the	umbilical	 cord,	 or	
definite	 movements	 of	 voluntary	 muscles.	 If	 a	 product	 of	
such	a	birth	dies,	 it	 is	 first	registered	as	live-born	and	then	
as	died.		

	 	
Умрли	је	свака	живорођена	особа	код	које	је	наступио	
трајни	 престанак	 свих	 виталних	 функција	 које	
започињу	 рођењем	 без	 могућности	 поновног	
оживљавања.	Овдје	нису	укључени	мртворођени.	

A	dead	person	is	every	live-born	person	in	which	there	is	a	
permanent	disappearance	of	all	evidence	of	life	at	any	time	
after	 live	 birth	 has	 taken	 place,	 without	 capability	 of	
resuscitation.	Stillbirths	are	not	included	here.		

	
Умрлом	 дојенчади	 сматрају	 се	 дјеца	 која	 су	 умрла	
прије	навршене	прве	године	живота. 

	
Dead	infants	are	considered	children	who	died	under	one	
year	of	age.		

	
Природни	 прираштај	 је	 разлика	 између	 броја	
живорођене	дјеце	и	броја	умрлих	лица.	

	
Natural	 increase	 represents	 the	 difference	 between	
number	of	live	births	and	number	of	deaths.		

	
Витални	 индекс	 представља	 однос	 броја	
живорођених	и	умрлих	лица	(број	живорођених	на	100	
умрлих).	

	
Vital	index	represents	the	ratio	between	the	number	of	live	
births	and	deaths	(number	of	live	births	per	100	deaths).		

	
Брак	 је	 законом	 уређена	 заједница	 живота	 жене	 и	
мушкарца.	

	
Marriage	 is	 a	 regulated	 community	 of	 life	 between	 a	
woman	and	a	man.	

	
Брак	 се	 сматра	 разведеним	 када	 судска	 пресуда	 о	
разводу	брака	постане	правоснажна.	

	
A marriage	 is	 considered	 divorced	 when	 the	 court	
decision	on	the	divorce	becomes	final.	
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