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У овој изузетно вредној монографији, која је резултат научноистраживач-
ког пројекта: Анализа демографске ситуације и спровођења пронаталитетних 

мјера и активности у Републици Српској, сагледани су демографски проблеми у 
Републици Српској који имају негативне развојне тенденције, нарочито од почет-
ка XX века.  

Израда наведеног пројекта, осим уводних напомена (стр. 7–8), је струк-
турно конципирана у два главна поглавља: Анализа демографске ситуације и 
спровођења пронаталитетних мјера и активности у Републици Српској (стр. 9–
205) и Анализа анкетног истраживања (стр. 207–246).  

У оквиру првог дела пројекта детаљно су проучене и анализиране: тен-
денције демографског развоја и феномен недовољног рађања, фертилни капацитет 
и модели репродуктивног понашања младих, здравствена заштита репродуктивног 
здравља становништва, репродуктивно здравље жена и борба против стерилитета, 
стање и проблеми савремене породице у функцији подстицања рађања, дечија за-
штита у функцији подстицања наталитета, пројекција развоја школске популације, 
активности на унапређењу пронаталитетног програма – светска искуства, мере и 
активности на унапређењу породично-правне заштите, специфичне мере локалне 
самоуправе у циљу подстицања наталитета и потребе за савременом статистичком 
инфраструктуром – недостатак пописа и регистара становништва.  

Други део књиге, који је богато илустрован са 29 табеларних и 34 графич-
ка прилога, базиран је на анализи упитника за породиље, односно њихов фертил-
ни капацитет, као и  социо-економски статус и ставови о планирању породице.  

Израда ове студије је од изузетног значаја, нарочито када се има на уму 
да на анализираној територији није обављен попис становништва од 1991. године, 
као и да је она од 1992. до 1995. године била захваћена грађанским ратом, што с 
једне стране, указује на недостатак релевантних демографских података, а с друге, 
на проблеме са којима су се аутори предметне публикације суочавали. 
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