Демографска слика града Бањe Луке

Број становника
(резултати пописа становништва, домаћинстава и
станова у БиХ – октобар 2013. године)
Број домаћинстава
Број станова
Број становника-процјена броја становинка
Републичког завода за статистику за 2018. годину
Површина територије у km2
Просјечна густина насељености становника
Број ученика, школска 2019/2020. година
-основно образовање (52 школе, 33 деветоразредне и
19 петоразредних)
-средње образовање (17 школа)
Број студената (2019/2020), према сједишту
високошколских установа
-јавне високошколске установе: 10.351 студент
-приватне високошколске установе: 4.935 студената
Број вртића ЈУ Центар за предшколско васпитање
и образовање (2019/2020)-, 30 установа, 63
предшколска објекта
Број дјеце смјештене у предшколске установе
Број запослених -31.12.2019. године ( Пореска управа
РС)
Структура запослених према дјелатностима:
(Пореска управа РС)
- привредне дјелатности 43.550 радника
(59,26%)
- непривредне организације, установе и
институције 29.940 радника (40,74%)

180.053

65.010
87.644
184.843
1.239
149,19

25.645
16.322
9.323
15.286

-јавних 25

(2.195 дјеце)

-приватних 38

(1.935 дјеце)
4.130
73.490

Ранг:
-трговина 12.803 радника (17,30%),
-јавнa управa, одбрана и обавез. соц. осигур.
9.031 радник (12,20%),
-прерађив. индустрија 7.672 радника (10,36%),
-здравство и соц. рад 6.711 радника (9,07%),
-саобраћај и складиш. 6.005 радника (8,11%),
-образовање 5.367 радника (7,25%),
-финансијске дјелат. и дј. осигурања 4.166
радника (5,63%),
-стручне, науч. и техн. дјелат. 4.007 радника
(5,41%),
-дјелатн. информација и комуникација 3.588
радника (4,85%),
-угоститељство и хотелијер.3.031 радник
(4,09%),
-грађевинарство 3.430 радника (4,63%),
-умјетност, забава и рекреација 1.882 радника
(2,54%),
-админис. и помоћне услуж. дјел. 1.737 радника
(2,35%),
-произ. и снабдиј. елек. енер., гасом и паром
1.123 радника (1,52%) и
-остале привредне и неприв. дјелат. 2.937
радника (3,99%)

Стопа запослености - 2019. година
Број запослених x 100
Број становника
Број незапослених према евиденцији Бироа
(активна понуда радне снаге)
Просјек I-XII 2019. годинe
Стање 31.12.2019.
У периоду I-XII 2019. годинe:
-новопријављених незапослених лица
-по основу запослења брисно с евиденције
незапослених лица
Структура незапослених 31.12.2019. године (7.367):
-женског пола (4.087)
55,5%
-мушког пола (3.280)
44,5%
Старосна структура незапослених лица
-59,3% незапослених животне доби од 30 до 55 година;
Квалификациона структура активне понуде радне
снаге:
-33,03% незапослених лица средње стручне спреметехничари,
-25,6% незапослених квалификованих радника и
-26,2% незапослених високообразованих лица
Стопа незапослености у %
(на нивоу активне понуде радне снаге)
2019.
година
Број евиден. незапослених x 100
Број становника
Број евиден. незапослених x 100
Радни контингент (124.794)
Број евиден. незапослених x 100
Укупан број запослених
Модел EU
Број евиден. незапослених x 100
Σ број запослених + број евиден. незапослених

39,8%
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