
Демографска слика града Бањe Луке 
 
 

Број становника 
- резултати пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ – 

октобар 2013. године 
 

- број домаћинстава 
 

- број станова  
 

- процјена средином 2020.  године  

 
180.053 

 
 

65.010 
 

87.644 
 

185.094 

Површина територије у km2  1.239 
Просјечна густина насељености становника  149,39 
Број живорођених, 2020. година – Завод за статистику РС 1.780 
Број умрлих, 2020. година – Завод за статистику РС 2.192 
Природни прираштај, 2021. година – Завод за статистику РС -811 

Број досељених (унутрашње миграције), 2020. година – Завод за статистику РС 1.343 

Миграциони салдо, 2020. година – Завод за статистику РС 494 

Број ученика, школска 2020/2021. година 
- основно образовање (53 школе, 33 деветоразредне и 20 петоразредних) 
- средње образовање (17 школа) 

25.524 
16.416 
9.108 

Број студената (2019/2020), према сједишту високошколских установа 
-јавне високошколске установе: 10.351 студент 
-приватне високошколске установе: 4.935 студената 

 
15.286 

 
Број вртића ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање 
(2020/2021) - 26 установа, 64 предшколска објекта 
 
 
Број дјеце смјештене у предшколске установе 
 
Број дјеце која нису примљена због попуњеног капацитета 

- 26 јавних 
oбјеката             
(1.725 
дјеце) 

 

- 38 
приватних 
објеката     
(1.605 
дјеце) 

3.330 
 

1.259 
Број запослених - 31.12.2021. године Завод за статистику РС) 74.672 
Структура запослених према дјелатностима:  
(Пореска управа РС) 

- привредне дјелатности 45.584 радника (60,38%) 
- непривредне организације, установе и институције 29.908 радника 

(39,62%) 

Ранг: 
-трговина 17.243 
радника (23,08%),  
-јавнa управa, 
одбрана и обавез. 
соц. осигур. 8.827 
радник (11,82%), 
-прерађив. 
индустрија 7.236 
радника (9,68%), 
-здравство и соц. рад 
6.908 радника 
(9,25%),  
-саобраћај и 
складиш. 5.783 
радника (7,74%), 



 

-образовање 5.430 
радника (7,27%),  
-финансијске дјелат. 
и дј. осигурања 
4.223 радника 
(5,65%), 
-информације и 
комуникације 3.881 
радника (5,19%), 
-стручне, науч. и 
техн.  дјелат. 3.725 
радника (4,99%), 
-грађевинарство 
3.459 радника 
(4,63%),  
-умјетност, забава и 
рекреација 1.963 
радника (2,63%), 
-админис. и помоћне 
услуж. дјел. 1.920 
радника (2,57%), 
-угоститељство и 
хотелијер. 929 
радник (1,24%), 
-произ. и снабдиј. 
елек. енер., гасом и 
паром 921 радника 
(1,23%) и   
-остале привредне и 
неприв. дјелат. 2.269 
радника (3,01%) 

Стопа запослености - 2021. година 
Број запослених x 100 
Број становника 

40,3% 

Број незапослених према евиденцији Бироа 
(активна понуда радне снаге) 
Просјек I-XII 2021. годинe 
Стање 31.12.2021. 

 
 
 

6.326 
У периоду I-XII 2020. годинe: 
-новопријављених незапослених лица 
-по основу запослења брисно с евиденције незапослених лица 
 
Структура незапослених 31.12.2021. године (6.326): 
-женског пола (3.213)           50,79% 
-мушког пола  (3.113)           49,2% 
 
Старосна структура незапослених лица 
-56,1% незапослених животне доби од 30 до 55 година (3.549); 
 
Квалификациона структура активне понуде радне снаге: 
- 31,0% незапослених лица средње стручне спреме-техничари, 
- 28,0% незапослених квалификованих радника и 
- 23,2%  незапослених високообразованих лица 

 
5.395 

 
4.037 

Стопа незапослености у % 
(на нивоу активне понуде радне снаге) 2021. година  

 
 

Број евиден. незапослених x 100 
Број становника 

7,8 

Број евиден. незапослених x 100 
Радни контингент (122.264) 

6,9 

Број евиден. незапослених x 100 11,6 
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 Према резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, 
на подручју града Бањалуке, односно на површини од 1.239 квадратна километра, било 
је 180.053 становника (М-86.510; Ж-93.543), из чега слиједи да је просјечна густина 
насељености износила 145,32 становника на квадратни километар. Према истом извору, 
октобра 2013. године, на подручју града је пописано 65.010 домаћинстава (Ø број 
чланова домаћинства 2,76) и 87.644 стана. 

Републички завод за статистику извршио је процјену броја становника за 2020. годину, 
према којој је на подручју града Бањалуке 185.094 становника, а тиме је и густина 
насељености у 2020. години на подручју Бањалуке 149,39 становник на квадратни 
километар.  

Природни прираштја – У 2019. и 2020. години, након дужег периода, становништво 
града Бањалука се не обнавља природним путем – негативан природни прираштај. Број 
умрлих у 2019. години био је већи за 248 лица од броја рођених (стопа природног 
прираштаја -1,4‰), док је 2020. године забиљежена још већа разлика, 412 лица (стопа 
природног прираштаја -2,23‰).  

Стопа нарталитета у 2020. години износила је 9,62‰ и мања је 2,92% у односу на 2019. 
годину, док је стопа морталитета (11,84‰) већа 5,29% у 2020. години у односу на 2019. 
годину. 

Унутрашње миграције – Према подацима Завода за статистику РС о механичком 
кретању становништва унутар БиХ (Федерација БиХ, Брчко дистрикт, друге општине 
РС) у Бањалуци је у 2020. години забиљежен позитиван миграциони салдо, 494 лица 
(25,94% мањи у односу на 2019. годину). Број досељених лица износи је 1.343, док је 
регистровано 849 лица одсељених са подручја града. 

Старосна структура – Старосну структуру становништва града Бањалука карактерише 
велики удио старијих лица, лица старијих од 65 година. Према званичним статистичким 
подацима (процјена средином године) биљежи се повећање апсолутног број старих лица 
(са 27.024 лица у 2013. години на 34.014 у 2020. години – повећање од 25,87%) као и 
њихов удио у укупној популацији (са 15,01% у 2013. години на 18,38% у 2020. години). 
При том, број старијих лица, током цијелог период, већи је од становника млађих од 15 
година. Такође, показатељи, просјечна старост (у 2020. години - 41,41 година)  и индекс 
старења становништа (у 2020. години - 126,06), указују на велико учешће старог 
становништава (65+) што је приказано и на старосној пирамиди:  

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

 
10,4 



 

Такође, у наведеном 
периоду стално се повећава 
број становника млађих од 
15 године, док је 
популација старости од 15 
до 65 година у опадању.  

 

Полна структура 

Анализа полне структуре 
становништва града Бањалука 
указује на уједначено кретање 
мушке (око 48%) и женске 
популације (око 52%), уз 
повећање учешћа жена и 
смањење учешћа мушкараца: 

 

Полна структура 

Година 
Мушки пол Женски пол Укупно 

Бањалука 
Број % Број % Број 

2016 87.634 47,9 95.214 52,1 182.848 
2017 87.920 47,90 95.637 52,10 183.557 
2018 88.226 47,88 96.031 52,12 184.257 
2019 88.438 47,84 96.405 52,16 184.843 
2020 88.831 47,99 96.263 52,01 185.094 

Извор: Републички завод за статистику 
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