Демографска слика града Бањe Луке

Број становника

199.191

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

Број домаћинстава
Број станова
Број становника-процјена броја становинка Републичког

65.225
87.986
182.848

завода за статистику за 2016. годину

Просјечна густина насељености становника
Површина територије у km2
Број ученика, школска 2016/2017. година
-основно образовање
-средње образовање
Σ
Број студената (2016/2017)

147,58
1.239
15.964
9.967
25.931
19.958

16 државних факултета: 14.302 студента
4 приватна универзитета: 5.656 студената

Број вртића ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање (2016/2017)

Број дјеце смјештене у предшколске установе
Број запослених - 31.12.2016.
Структура запослених:

22 јавна

(2.043 дјеце)

26 прив.

(1.305 дјеце)
3.348
65.330

-трговина 14.177 радника (21,7%)
-прерађив. инд. 7.252 радника
(11,1%)
-саобраћ. и складиш. 6.206 радника
(9,5%)
-дјелат. финансиј. и осигур. орган.
3.201 радник (4,9%)
-грађевинарство 2.874 радника
(4,4%)
-остале привредне дјелат. 3.657
радника (5,6%)
Привредне дјелатности 37.367
радника (57,2%)
-дјелат. јавне управе и обав. соц.
осиг. 7.709 радника (11,8%)
-здравство и соц. рад 5.488 радника
(8,4%)
-образовање 5.030 радника (7,7%)
-стручне, науч. и техн. дјелат. 3.136
радника (4,8%)
-дјелатн. информација и комун.
2.744 радника (4,2%)
-остале неприв. дјел. 3.856 радника
(5,9%)
Непривредне дјелатности 27.963
радника (42,8%)

Стопа запослености- 31.12.2016.
Број запослених x 100
Број становника
Број незапослених према евиденцији Бироа
(активна понуда радне снаге)-31.12.2016.
У периоду I-XII 2016. годинe:
-новопријављених незапослених лица
-по основу запослења брисно с евиденције
незапослених лица

35,7%

14.192
6.427
6.360

Структура незапослених 31.12.2016. године:

-женског пола 52,8%
-мушкараца 47,2%;
Старосна структура незапослених лица
-48,0% незапослени животне доби од 30 до 50 година;
Квалификациона структура активне понуде радне
снаге:
-32,4% незапослених лица средње стручне спреметехничари,
-29,4% незапослени квалификовани радници
Стопа незапослености у %
(на нивоу активне понуде радне снаге)
I-XII 2016.
Број евиден. незапослених x 100
Број становника
Број евиден. незапослених x 100
Радни контингент (139.000)
Број евиден. незапослених x 100
Укупан број запослених
Модел EU
Број евиден. незапослених x 100
Σ број запослених + број евиден. незапослених

7,8
10,2
21,7

17,8

