
Демографска слика града Бањe Луке  

Број становника 
(резултати пописа становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ – октобар 2013. године) 

180.053 
 

Број домаћинстава  65.010 
Број станова  87.644 

Број становника-процјена броја становинка Републичког 
завода за статистику за 2016. годину 

182.848 

Просјечна густина насељености становника  147,58 
Површина територије у km2  1.239 

Број ученика, школска 2017/2018. година 
-основно образовање: 29 централних, 25 подручних 
школа, два центра и једна приватна-Прва балетска 
школа 
-средње образовање: 13 јавних и 4 приватне средње 
школе 
Σ 

 
 

16.097 
 
 

9.975 
26.072 

Број студената (2017/2018)  
Јавни универзитет: 17 државних факултета са 55 студијских 
програма: 16.000 студента 
4 приватна универзитета и три приватне високе школе: 
6.000 студената 

22.000 

Број вртића ЈУ Центар за предшколско васпитање и 
образовање (2017/2018) 
 
Број дјеце смјештене у предшколске установе 
(2017/2018) 

23 јавни      (2.061 дијете) 
 
27 прив.      (1.345 дјеце) 

 
3.406 

Број запослених - 31.12.2017.  
 

67.896 

Структура запослених:  

 

 

 

 

 

 

 

-трговина 12.355 радника (18,2%),  
-јавнa управa, одбрана и обав. соц. 
осиг. 8.947 радника (13,2%), 
-прерађив. индустрија 8.760 
радника (12,9%), 
-здравство и соц. рад 5.705 радника 
(8,4%),  
-образовање 5.200 радника (7,7%),  
-стручне, науч. и техн.  дјелат. 3.839 
радника (5,7%), 
-угоститељство и туризам 3.381 
радник (5,0%), 
-дјелатн. информација и 
комуникација 3.361 радник (4,9%), 
-грађевинарство 3.190 радника 
(4,7%),  
-финансијске дјелат. и осигурање  
3.145 радника (4,6%), 
-саобраћај и складиш. 2.715 радника 
(4,0%)  



 

 

  

 

 

 

 

 

-остале привредне и неприв. дјелат. 
7.295 радника (10,7%) 

Стопа запослености- 31.12.2017. 
Број запослених x 100 
Број становника 

37,1% 

Број незапослених према евиденцији Бироа 
(активна понуда радне снаге)-31.12.2017. 
У периоду I-XII 2017. годинe: 
-новопријављених незапослених лица 
-по основу запослења брисно с евиденције 
незапослених лица 
Структура незапослених 31.12.2017. године: 
-женског пола 54,9% 
-мушкараца 45,1%; 
Старосна структура незапослених лица 
-47,3% незапослени животне доби од 30 до 50 година; 
Квалификациона структура активне понуде радне 
снаге: 
-33,1% незапослених лица средње стручне спреме-
техничари, 
-28,4% незапослени квалификовани радници 

 
11.378 

 
5.684 

 
6.104 

Стопа незапослености у % 
(на нивоу активне понуде радне снаге)           I-XII 2017. 

 
 

Број евиден. незапослених x 100 
Број становника 

6,2 

Број евиден. незапослених x 100 
Радни контингент (139.000) 

8,2 
 

Број евиден. незапослених x 100 
Укупан број запослених 

16,8 
 

Модел EU 
Број евиден. незапослених x 100 
Σ број запослених + број евиден. незапослених 

 
14,4 


