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УВОД

Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019
година, обухвата између осталог и запошљавање и тржиште рада. Кључне
реформске области представљају надоградњу већ започетих реформских
процеса из 2015. и 2016. године и израђене су на основу јасног програмског
циља и детаљне анализе стања по свим областима, укључујући и ефикасност
тржишта рада кроз његову бољу повезаност са системом образовања.
Повећањем ефикасности тржишта рада које се реализује кроз унапређење
посредничке улоге ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и у 2016. години
настављена је стабилизација стања у овој области.
То потврђују и подаци према којима се са 31.12.2016. године на евиденцији
Завода налазило 125.906 незапослених лица – активна понуда радне снаге, што
је за 9.679 или 7,1%. лица мање у односу на децембар мјесец 2015. године
године када је укупно регистровано 135.585 незапослених лица.
То је допринјело да је у 2016. години стопа незапослености износила 24,8%, те
да је у односу на претходну годину мања за 0,4%.
Наравно овдје треба имати у виду и реформе на тржишту рада које
захтјевају брижљиво планирање и постепеност у реализацији мјера активене
политике запошљавања. У циљу имплементације највећег броја мјера и у 2016.
години је кориштен приступ који подразумијева континуиран рад на креирању,
спровођењу, евалуацији и корекцији конкретних мјера.
Узимајући у обзир остварене ефекте Стратегије запошљавања Републике
Српске 2011-2015, Извјештај о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
за 2016. годину даје све релевантне показатеље и параметре који су
карактерисали кретања на тржишту рада у 2016. години са показатељима о
стању незапослености за четворогодишњи период.
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1. СТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПРОМЈЕНЕ И
КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.1. Неки показатељи о тржишту рада у Републици Српској
Укупна економска кретања и стање привреде у Републици Српској су
кључни фактори који битно утичу на могућности новог запошљавања и на
укупно стање незапослености у Републици Српској.
„Остварене стопе реалног раста БДП-а у прва два квартала 2016. године
износиле су: 2,2% и 1,8%, чему је допринио наставак дефлаторних притисака,
раст привредне активности у земљама региона, те раст у областима
индустријске производње.
У периоду јануар-септембар 2016. године стопа раста индустријске
производње износила је 7,0% чему је допринјело повећање производње у
областима производња и снадбијевање електричном енергијом (21,4%) и
прерађивачка индустрија (3,8%), док је у области вађења руда и камена
забиљежен пад (-2,3%). Наиме, у току 2016. године, успјешно је завршен пробни
рад и синхронизација са националном мрежом Термоелектране Станари, када је
ова термоелектрана остварила већу производњу енергије од планиране. Раст
индустријске производње у 2016. години указује на повећање привредне
активности у Републици Српској.
Спољнотрговинску размјену у периоду јануар-септембар 2016. године
карактерише даље смањење спољнотрговинског дефицита за 18,2%, као
резултат повећања извоза од 8,7% и смањења увоза од 2,3%, док покривеност
увоза извозом износи 65,5%. У односу на исти период прошле године, обим
спољнотрговинске размјене већи је за 1,8%.“1
Преглед стања незапослености у четверогодишњем периоду приказан је у
табели и графикону бр. 1.
Табела бр. 1

1

Извор: Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године
5

Графикон бр. 1

Од 2013. године долази до постепеног пада броја незапослених лица, и
тај тренд се наставља и у 2016. години.
Са 31.12.2016. године на евиденцији Завода за запошљавање Републике
Српске налазило се 125.906 незапослених лица. У односу на исти период 2015.
године, када је на евиденцији регистровано 135.585 лица, број незапослених
лица смањио се за 9.679 или 7,1%. Мјесечна анализа броја незапослених, указује
на констатан пад броја незапослених током 2016. године, па је број
незапослених у децембру мањи за 10.443 или 7,7% у односу на јануар.
Просјечан број незапослених лица у текућој години износи 131.659, што
је за 7.806 или 5,6% мање него претходне године.
ПРЕГЛЕД СТАЊА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ СА 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО
ФИЛИЈАЛАМА
Табела бр. 2

Подаци у табели и графикону број 2. указују да је у филијали Бања Лука
регистрован највећи број незапослених лица, 29% од укупног броја. Затим
слиједи филијала Бијељина са 21%, Добој са 18%, И.Сарајево 12%, и филијале
Приједор и Требиње са по 10% од укупног броја незапослених лица.
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Број незапослених жена са 31.12.2016. износи 61.461, што чини 48,81% од
укупног броја незапослених жена.
Графикон бр. 2

1.2. Образовна структура незапослених лица
КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА АКТИВНЕ ПОНУДЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ 2013. – 2016. ГОД.

Табела бр. 3
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Графикон бр. 3

Ако посматрамо структуру незапослених према образовном нивоу у
децембру 2016. године у укупној незапослености, највеће учешће имају лица са
III степеном образовања и то 34,39% (43.301). Затим слиједе лица са средњом
стручном спремом, са учешћем од 29,84% (37.574) у укупном броју
незапослених. Такође, регистрован је и велики број неквалификованих
незапослених са 21,13% или 26.610 лица.
Посматрано у четворогодишњем периоду (2013-2016), највећи пораст
остварен је у високој стручној спреми, 8,59% у 2013. години и 10,17% у 2016.
години.
У периоду од 2013. до 2016. године уочен је благи пораст броја жена у
односу на укупан број незапослених лица. Њихово учешће се креће од 48,06% у
2013. години, до 48,81% у 2016. години.
Са аспекта понуде и потражње за одређеним струкама и занимањима битна
је бројчана заступљеност појединих занимања унутар степена образовања.
У трећем степену (КВ) највише регистрованих лица је у сљедећим
струкама и занимањима: металци (7.778), трговци и сродни (7.385), механичари
и машинисти (5.100) и угоститељи и сродни (4.627).
У четвртом степену (ССС) највише регистрованих лица је у сљедећим
струкама и занимањима: финансијски радници и економски техничари (6.949),
механичари и машинисти (4.908), матуранти гимназије (4.364), електричари и
енергетичари (3.095), здравствени радници (2.094) и угоститељи и сродни
(1.915).
У седмом степену образовања (ВСС) највише незапослених лица је
евидентирано у сљедећим струкама и занимањима: финансијски радници и
дипломирани економисти (3.464), дипломирани правници (1.815), професори
разредне наставе (724), дипломирани инжињери пољопривреде (536),
професори физичког васпитања (428), професори енглеског језика (352),
дипломирани васпитачи (284), дипломирани психолози (258).
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1.3. Преглед стања незапослености према дужини чекања
ПРЕГЛЕД ДУЖИНЕ ЧЕКАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ
ОБРАЗОВАЊА

Табела бр. 4

Анализа дужине чекања на евиденцији указује да највећи број лица чека на
запослење до једне године 29.962 или 23,8% од укупног броја незапослених. Од
једне до три године чека 21%, од 3 до 5 година 13,7%, од пет до седам 10,8%, од
седам до девет година 8%, и дуже од девет година чека 22,7% незапослених
лица.
Ако се дужина чекања на запослење посматра према степену образовања,
може се уочити да на посао најдуже чекају лица са III степеном образовања, њих
10.792 чека дуже од девет година. Неквалификована лица и лица са средњом
стручном спремом, такође, дуго чекају на запослење, док лица са високом
стручном спремом најбрже долазе до посла.
Графикон бр. 4
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У посматраном четворогодишњем периоду, долази до смањења броја лица
која чекају до једне године и од једне до три године, док се број лица која чекају
дуже од девет година повећава, 15,8% у 2013. години и 22,7% у 2016. години.
Анализа старосне структуре незапослених лица са 31.12.2016. године
(табела број 5.), указује да је највише лица старосне доби 30-44 године и то
44.541 лице, док је најмање лица старосне доби 55-65 (16.808). Док анализа
њихове дужине чекања указује на то да се са годинама старости повећава и
дужина чекања на запослење.
ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЗА 2016.годину

Табела бр. 5

% НД СЙ

ФЕМЮ

% НД СЙ Ф

с ЙСОМН

% НД СЙ

6.624

39%

9.408

21%

4.441 19%

4.142

14%

1.843

12%

2.091

12%

724 11%

29.962

1-3

11.267

32%

5.567

33%

8.636

19%

4.347 19%

4.263

14%

2.000

13%

2.331

14%

710 11%

26.497

3-5

5.011

14%

2.421

14%

6.449

14%

3.276 14%

3.676

12%

1.782

12%

2.104

13%

792 12%

17.240

5-7

2.412

7%

1.155

7%

5.443

12%

2.840 12%

3.618

12%

1.851

12%

2.088

12%

816 12%

13.561

7-9
9+

1.344
782

4%

670
433

4%
3%

4.049
10.556

9%
24%

2.134 9%
6.179 27%

2.854
10.867

10%
37%

1.460
5.881

10%
40%

1.800

11%
734 11%
38% 2.781 42%

10.047

с ЙСОМН

35.137

16.870

44.541

23.217

29.420

14.817

6.394
16.808

6.557

1.4. Преглед лица пријављених у току 2016. године
Анализа броја лица пријављених на евиденцију, како лица без радног
искуства тако и оних који по различитим основама долазе из радног односа, као
и лица која се одјављују са евиденције, даје врло значајне показатеље о
динамици промјена укупног стања на евиденцији. Њихова анализа је битна са
аспекта праћења стања и кретања на тржишту рада.
У току 2016. године на евиденцију ЈУ Завода за запошљавање РС
пријављено је укупно 60.685 лица. Овај број се повећао за 1.519 или 2,6% у
односу на прошлу годину.
Током 2016. године на евиденцију је пријављено 21.688 лица, без радног
искуства, што је за 2,9% мање у односу на 2015. годину (22.339 лица).
Међутим, број пријављених лица, која имају радно искуство, у 2016.
години је већи за 5,9% у односу на исти период 2015. године. У 2016. укупно је
пријављено 38.997 лица, а у 2015. години 36.827.
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Табела бр. 6

² Из укупног броја мјесечно пријављених из категорије лица са стажом посебно исказан податак
о броју останака без посла у текућој години до краја референтног мјесеца

Од укупног броја пријављених лица са радним искуством на евиднецију,
највећи удио чине лица са престанком рада на одређено вријеме, и то 14.438
лица или 37% од укупног броја пријављених лица са радним искуством. У
односу на 2015. годину њихов број је већи за 8%.
Велики број пријављених на евиденцију су и лица која су споразумно
прекинула радни однос – 10.019. По основу престанка радног односа због
организационих промјена (технолошки вишак) пријављено је 6.917 лица, што је
за 11,9% мање у односу на прошлу годину.
У контексту напријед наведеног потребно је нагласити да сумирање
мјесечних извјештаја који се односе на укупан број новопријављених на
годишњем нивоу, у реалном значењу нема смисла јер се у појединим мјесечним
извјештајима понављају иста лица која у више наврата одлазе и долазе на
евиденцију.
Такође, потребно је водити рачуна о томе да се подаци за лица са радним
стажом везују за периоде пријављивања на евиденцију, а не за периоде останака
без посла који могу носити карактеристику останка без посла из ранијих
периода са тадашњим разлогом останка без посла.
Сумиране резултате добијене као збир мјесечних података има смисла
тумачити само као мјеру за упоређивање са резултатима из истих периода
протеклих година односно пратити релативно кретање одређених показатеља
стања из ове области.
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1.5. Престанак вођења евиденције
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАЗЛОГА ПРЕСТАНКА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПО
СУМИРАНИМ МЈЕСЕЧНИМ ИЗВЈЕШТАЈИМА ОД 2013. ДО 2016. ГОДИНЕ

Табела бр 7.

Укупан број лица брисаних са евиденције незапослених лица, у 2016.
години је 72.577 или просјечно мјесечно 6.048.
У структури престанака вођења евиденције највеће учешће имају лица,
која се бришу због запослења и обављања приватне дјелатности, 38.151 или
52,6%. У односу на 2015. годину овај број је већи за 3.558 лица или 10,3%.
Ако посматрамо структуру брисаних због непридржавања законских
одредби највећи број чине лица брисана због нередовног јављања и то 22.938
или 31,6%.
Наведени подаци приказани су у табели бр. 7.

1.6. Стопа незапослености у Републици Српској
1.6.1. Административна стопа незапослености
Административна стопа незапослености се рачуна као однос броја
незапослених и укупног броја радне снаге, коју чини збир броја запослених и
незапослених у РС. Израчунава се за март и септембар текуће године, када Завод
за статистику РС објављује податке о броју запослених радника у Републици
Српској.
Према подацима за септембар 2016. године, када је број незапослених
износио 128.464, а број запослених 257.001, административна стопа
незапослености износи 33,3%.
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Графикон бр. 5

1.6.2. Анкетна стопа незапослености
Анкетна стопа незапослености се рачуна као однос броја незапослених лица
и активног становништва, при чему су број незапослених лица и активног
становништва изведени из узорка анкетираних лица у Републици Српској. Она је
заснована на Анкети о радној снази, која се спроводи једанпут годишње од стране
Завода за статистику РС. Последњи подаци се односе на 2016. годину, према којима
је стопа незапослености 24,8%.2
У периоду од 2013. до 2016. забиљежен је пад анкетне стопе незапослености.
Графикон бр. 6

Неподударност административне и анкетне стопе резултат је различитих
методолошких приступа у дефинисању параметара за израчунавање. Анкетна
2

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
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запосленост према препорукама МОР-а подразумјева да су запослени и:
-лица која су обављала неки плаћени посао (у новцу или натури) најмање
један сат у референтној седмици,
-чланови домаћинства који помажу у вођењу породичног посла или
пољопривредног имања без директне накнаде (помажући чланови
домаћинства).
Код административних показатеља ови случајеви се не третирају као
запослени, него се одређени број, највјероватније, налази на евиденцији
незапослених.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦУЈА ЗАПОШЉАВАЊА
2.1. Мјере активне политике запошљавања
Полазећи од основних функција и надлежности Завода за запошљавање као
јавне установе чији су напори усмјерени ка успостављању равнотеже на
тржишту рада, једна од основних али и најобимнијих активности Завода у
протеклој години односила се на мјере активне политике запошљавања. Свакако
крајњи циљ ових мјере је усклађивање понуде и потражње и ефикасније
дјеловање на тржишту рада, односно ублажавање одређених диспаритета у
циљу стварања повољнијих услова запошљавања.
Конкретне мјере и активности утврђене су Програмом рада Завода за 2016.
годину и Акционим планом запошљавања као и мјерама Економске политике
Владе Републике Српске за 2016. годину.
Мјере активне политике запошљавања реализоване су кроз следеће
садржаје рада:
 Јачање функције посредовања у циљу ефикаснијег усклађивања понуде и
потражње;
 Унапрјеђење садржаја и ефикасности рада у пружању услуга кључним
корисницима, послодавцима и незапосленим лицима;
 Развој и јачање функције каријерне оријентације професионалног
информисања и цјеложивотног учења;
 Праћење и анализу стања и потреба тржишта рада, кретања запошљавања,
запослености и незапослености;
 Реализација, мониторинг и евалуација пројеката усвојених Акционим
планом запошљавања за 2015. годину, чија се реализација наставља и у
2016.години;
 Припрему, израду и реализацију пројеката запошљавања који ће бити
припремљени у складу са Стратегијом запошљавања Републике Српске
2016-2020. године и Акционим планом запошљавања за реализацију
Стратегије у 2016. години;
-Пројекти који ће се финансирати из средстава Завода;
-Пројекти који се финансирају из трансфера Владе и других
грантова (грантова других институција), а чији је носилац
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реализације Завод за запошљавање;
 Реализацију пројеката развоја и јачања механизама рада, унутрашњих
капацитета и повећања конкурентности Службе запошљавања у сарадњи са
другим партнерима и организацијама.
2.1.1. Посредовање у запошљавању
Јачање функције посредовања у циљу ефикаснијег усклађивања понуде и
потражње
Посредовањем у запошљавању сматрају се све активности које се проводе у
циљу запошљавања незапослених лица, а прије свега успостављање непосредне
везе између послодаваца и незапосленог лица или запосленог лица које тражи
промјену запослења. Послови и задаци који се односе на посредовање у
запошљавању су уједно и најобимније активности реализоване у току 2016.
године из разлога што ова функција подразумјева низ других мјера и поступака
који имају за циљ да допринесу смањењу несклада између понуде и потражње
као и смањењу негативних карактеристика тржишта рада како у квантитативном
тако и у квалитативном смислу.
Основни циљ при реализацији функције посредовања у 2016. години је био
задовољавање исказаних потреба послодаваца, односно усклађивање понуде и
потражње.
Функција посредовања у 2016. години је реализована према утврђеним
процедурама:
 Информисање незапослених лица и упућивање на пријављене потребе
послодаваца као и друге изворе информација о слободним радним мјестима;
 Унапређење система информисања послодаваца о могућностима
задовољавања исказаних потреба и другим мјерама активног дјеловања које
се предузимају на тржишту рада;
 Праћење реализације пријава о слободним радним мјестима и упућивање
активних тражилаца посла у складу са захтјевима послодаваца;
 Усмјеравање незапослених ка активном дјеловању на тржишту рада, помоћ
у изради индивидуалног плана тражења посла и праћење реализације истих;
 Прикупљање и анализу потреба по гранама дјелатности и подизања нивоа
ефикасности у реализацији.
Важно је нагласити да је крајем 2016. године проведена обука за 164
радника Завода за примјену нових метода у раду бироа који подразумијевају
унапређења рада са незапосленим лицима и послодавцима. Обуку је проводио
Пројекат запошљавња младих (YEP). У овој години очекујемо примјену нових
метода рада, а акценат је на савјетодавном процесу и то вођење интервјуа у
складу са утврђеним стандардима, процјена запошљивости лица из активне
понуде и реализацију индивидуалног плана активног тражења посла.
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2.1.2. Рад са незапосленим лицима и подизање нивоа активности на
тржишту рада, ЦИСО центри и Клубови за тражење посла
Унапређење садржаја и ефикасности рада у пружању услуга кључним
корисницима, послодавцима и незапосленим лицима
Ова мјера је имала за циљ подизање нивоа квалитета рада према кључним
корисницима. Највећи дио активности у оквиру ове мјере реализован је кроз рад
ЦИСО центара и Клубова за тражење посла.
Поред активности које су реализовали директни извршиоци, односно
савјетодавци у процесу рада са незапосленим лицима посебне активности за
младе и дугорочно незапослене, проводили су ЦИСО центри и Клубови за
тражење посла.
Програмски задаци су реализовани у потпуности а преглед активности
ЦИСО центара је дат у сљедећој табели:
Табела бр. 8

У циљу бољег информисања младих реализоване су сљедеће активности:

 израда инфо-пакета који подразумијевају све актуелне информације о
могућностима запошљавања, едукације, волонтирања и додатне праксе,
посебно младих у циљу бржег укључивања у процес рада, укупно 729
информација за младе;
 коришћење истих у индивидуалном и групном савјетодавном раду;
 сарадња са локалном заједницом и невладиним организацијама у циљу
обједињавања свих релевантних информација битних за могућности
запошљавања.
Такође, успјешно су реализовани и задаци:
 групно информисање незапослених о правима и обавезама и услугама
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Завода је реализовано за 7.068 лица;
подизање мотивације незапослених лица за активно тражење посла кроз
радионице “Писање биографије” за 2.869 лица и “Интервју са послодавцем”
за 2.523 лица;
организовани су и директни сусрети са послодавцима у циљу презентације
актуелних потреба и могућности запослењa;
индивидулане савјетодавне услуге су пружене за 2.129 лица;
континуирана промоција позитивних примјера добре праксе корисника
услуга који су се запослили кроз групни и индивидуални рад и путем сајта
Завода и фејсбук страница ЦИСО центара.

Укупан број корисника услуга ЦИСО центара у 2016. години је 10.598
(ж 5.489, м 5.489) а 3.576 лица је након пружених услуга пронашло запослење,
односно 34% од укупног броја лица. Укључујићи и услуге које су пружене за
ученике заврших разреда основних и средњих школа ЦИСО центри су имали
15.479 корисника.
У циљу повећања запошљивости лица кроз развој вјештина за активно
тражење посла, путем вишенедељне обуке која се реализује у клубовима за
тражење посла у извјештајном периоду успјешно су реализоване сљедеће
активности:






Утврђивање властитих циљева
Самопроцјена
Припрема за разговор са послодавцем, припрема биографије
Пријављивање на конкурсе
Слање молби за посао послодавцима који су објавили оглас као и
другим послодавцима

Уз подршку „Пројекта запошљавања младих“ YEP који финансира
Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) а имплементира њемачка
организација GOPA у 2016. години остварени су значајни резултати на
обогаћивању садржаја који се нуди у клубовима за тражење посла. Тако је у
Клубу за тражење посла Градишка имплементиран „Пакет подршке“ за
незапослена лица која су била чланови клуба. „Пакет подршке“ је реализован у
сарадњи са Удружењем “ Мост“ Градишка. Такође, настављена је успјешна
сарадња клубова за тражење посла у програму "ProCredit" банке „Млади
банкар". Интересовање за овај програм било је изузетно велико из разлога што
постоји могућност да ће по успјешном завршетку шестомјесечног програма, а у
складу с потребама банке, полазницима бити понуђено и запослење.
Почетком 2016.године покренут је Пројекат „MS Skills centri“ који уз
иницијалну подршку компаније Microsoft у БиХ реализује удружење “МS
Заједница у БиХ”. Циљ пројекта је био успоставити три центра за едукацију
младих за рад у ИТ индустрији (Бања Лука, Мостар, Сарајево). Поред бесплатне
обуке за незапослене активне тражиоце посла, успјешним кандидатима
осигурано је и бесплатно полагање испита за Microsoft цертификате. На обуку се
пријавило 185 лица из Републике Српске, од тога њих 73 је прошло обуку, а
положило испите 54 лица која су добила Microsoft цертификат.
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У 2016. години у 10 клубова за тражење посла реализоване су активности
које су приказане у сљедећој табели:
Табела бр. 9

У клубовима обуку је похађало 883 незапослена лица (мушкараца 335/ жена
548) као и незапослена лица из руралних подручја, њих 149. Број запослених
лица у извјештајном периоду након укључивања у наведену мјеру износи 369 од
тога жена 223 и мушкараца 335. Такође, ова мјера је имала за циљ и подизање
нивоа мотивисаности дугорочно незапослених чланова клубова за тражење
посла, као и континуирану промоцију позитивних примјера добре праксе
корисника услуга.
2.1.3. Развој и јачање функције каријерне оријентације, професионалног
информисања и цјеложивотног учења
Програмски задатак осигурање адекватне подршке сваком појединцу да
буде успјешан у доношењу одлука које се тичу избора занимања и управљања
развојем властите каријере је реализован кроз активности које проводе ЦИСО
центри. Групно професионално информисање ученика реализовано је за ученике
завршних разреда основних и средњих школа у Републици Српској.
Индивидуално професионално информисање се реализовало током читаве
године.
Задатак са циљем унапређења и идентификације способности,
компентеција и интереса те јачање појединаца како би донијели исправне одлуке
о свом даљем образовању, стручном оспособљавању, избору занимања и току
професионалне каријере реализован је за 4.882 ученика завршних разреда
основних и средњих школа у 208 одјељења широм Републике Српске.
Непосредно информисање ученика завршних разреда основних и средњих
школа подразумијевало је информације о стању и основним поклазатељима
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тржишта рада, активној понуди радне снаге, најбројнијим занимањима на
евиденцији, те промоцији занимања из производних и услужних дјелатности за
којима постоје потребе на тржишту рада. Завод такође годишње ради анализу
активне понуде по струкама и занимањима, као и преглед броја запослених по
струкама и занимањима, основне информације о средњим школама,
универзитетима и факултетима у Републици Српској што је доступно путем
сајта Завода.
Када су у питању активности које се тичу образовања одраслих у 2016.
години, Завод је наставио сарадњу са Заводом за образовање одраслих
Републике Српске. Зависно од тражених података Заводу за образовање
одраслих су достављани прегледи стања незапослености по струкама и
занимањима, за сва занимања за која је организована преквалификација,
доквалификација или додатна обука.
Завод је узео активно учешће у изради Плана образовања одраслих за 2017.
годину и дао своје приједлоге које се односе на приоритетне области образовања
одраслих у складу са потребама послодаваца.
Завод је наставио сарадњу са “Пројекатом подршке образовању одраслих у
БиХ" који реализује њемачка владина организација GIZ. У оквиру овога
Пројекта настављене су активности кроз нови програм Пасош компетенција за
младе и направљен нови алат за послодавце JAG.

2.1.4. Праћење и анализа стања и потреба тржишта рада, кретања
запошљавања, запослености и незапослености
Да би остварили боље ефекте на усклађивању понуде и потражење као и да
би располагали адекватним информацијама о очекиваним кретањима и
односима на тржишту рада било је неопходно праћење сталних показатеља и
одговарајућих параметара о стању незапослености и другим карактеристикама
тржишта рада.
Иначе, циљ ове активности био је предузимање одговарајућих мјера у
складу са основним показатељима тржишта рада, као и других мјера које могу
допринијети стабилизацији кретања у овој области.
Активности на овом плану реализоване су кроз:
 Праћење и анализу активне понуде радне снаге (мјесечне промјене);
 Праћење и анализу прилива лица на евиденцију -прилив лица из образовног процеса,
-прилив лица из радног односа;
 Анализа разлога престанка радног односа;
 Анализа свих аспеката престанка вођења евиденција;
 Праћење исказаних потреба послодаваца;
 Праћење ефеката активних мјера.
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2.2. Запошљавања лица са евиденције Завода
У периоду јануар – децембар 2016.године, са евиденције Завода
брисано је 38.151 лице због запослења и обављања приватне дјелатности, у
просјеку мјесечно 3.179 лица. У односу на исти период проше године, овај број
је већи за 3.558 лица или 10,3%.
Број запослених са евиденције је већи за 27,2% у односу на план
запошљавања, утврђен Програмом рада за 2016. годину, којим је планирано
да се посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике запосли
око 30.000 лица.
У табели број 10. дат је упоредни преглед броја запослених лица са
евиденције по мјесецима у 2015. и 2016. години.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ У 2015. И 2016.
ГОДИНИ НА МЈЕСЕЧНОМ НИВОУ

Табела бр.10
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ПРЕГЛЕД ЗАПОШЉАВАЊА У 2016. ГОДИНИ ПО ФИЛИЈАЛАМА

Табела бр.11

Од укупног броја брисаних због запослења са евиденције Завода у 2016.
години, највећи број лица брисан
је са евиденције
филијале Бања Лука
14.705 или 38,5% од укупног броја. Затим слиједи филијала Добој са 7.162 лица,
филијала Бијељина 4.949, филијала Приједор 3.901, И.Сарајево 3.901 и филијала
Требиње са 2.983 лица. Од укупног броја запослених 17.287 чине жене или
45,3%.

Графиккон бр.7

я ЮПЮ╪
ЕБН
10,2%

рПЕАХ° Е
7,8%

а .к СЙЮ
38,5%

о ПХ╪
ЕДНП
11,7%

дНАН╪
18,8%

а Х╪
Е ХМЮ
13,0%
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТЕПЕНИМА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Табела бр.12

Ако посматрамо квалификациону структуру запослених са евиденције
Завода у 2016. години, лица са средњом стручном спремом учествују са 33,7%
(12.839), а лица са III степеном стручне спреме 33,5% (12.786). Ова лица су
уједно и најбројнија на евиденцији незапослених лица. у VII степену стручне
спреме запослено је 7.485 лица, што чини 19,6% од укупног броја лица
запослених са евиденције у 2016. години.
Графикон бр.8

22

У графикону број 8. дат је упоредни преглед учешћа степена стручне
спреме у укупном броју запослених са евиденције за период 2013. – 2016.
година. Може се уочити да се долази до смањења броја лица са нижим
степенима образовања, док се учешће лица са средњом и високом стручном
спремом повећава у посматраном четворогодишњем периоду.
Табела бр. 13

Легенда:
А – Пољопривреда, лов и шумарство
B – Рибарство
C – Рударство
D – Прерађивачка индустрија
Е – Снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом
F – Грађевинарство
G – Трговина
H – Угоститељство
I – Саобраћај, складиштење и везе

23

Ј – Финансијско посредовање
К – Пословање некретнинама, изнајмљивање и
пословне услуге
L– Јавна управа и одбрана; обавезно социјално
осигурање
М – Образовање
N – Здравствена и социјална заштита
O – Остале јавне, друштвене, социјалне и личне
услужне дјелатности
P-Приватна домаћинства са запосленим лицима
Q – Екстериторијалне организације и тијела
0 – Непознато

Графикон бр.9

У претходној табели број 13 и графикону број 9 дат је приказ
запошљавања лица са евиденције Завода по дјелатностима.
Посматрано у четверогодишњем периоду није дошло до значајних
промјена укупног броја запослених лица са евиденције по дјелатностима.
Анализа запослених са евиденције по дјелатностима указује да се највећи број
лица запошљава у прерађивачкој индустрији, затим слиједе остале друштвене,
социјалне, личне и услужне дјелатности, трговина, угоститељство и
грађевинарство.
Анализирајући секторску заступљеност запослених лица у 2016. може се
рећи да је 86,9% од укупног броја запослено у "реалном" сектору. У
прерађивачкој индустрији запослено је 9.207 лица или 24,1%, у осталим
друштвеним, социјалним и личним услужним дјелатностима 7.371 лица или
19,3%, велепродаја и малопродаја, поправка возила и предмета за личну
употребу и домаћинство 6.349 лица или 16,6%, хотели и ресторани 3.133 лица
или 8,2%, грађевинарство 2.897 лица или 7,6%, пољопривреда, лов и шумарство
1.099 лица или 2,8%, транспорт, складиштење и комуникације 1.116 лица или
2,9%, пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне услуге 646 лица или
1,7%, снадбјевање гасом, струјом и водом 442 лица или 1,2%, финансијско
посредовање 328 лица или 0,9%, те рударство 379 лица или 0,9%. Осталих
13,1% је запослено код послодавца који се финансирају буџетским средствима и
то у образовању 2.485 лица или 6,5%, здравство и социјална заштита 1.227 лица
или 3,2%, јавна управа и одбрана-обавезно социјално осигурање 1.280 лица или
3,4%.
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2.3. Запошљавање лица из Републике Српске код иностраних
послодаваца (посредовање за иностранство)
Посредовање за иностранство је и у 2016. години реализовано према
одговарајућој процедури и прописима, у сарадњи са Агенцијом за рад и
запошљавање БиХ, за земље са којима је потписан међудржавни споразум о
запошљавању. Босна и Херцеговина има потписане споразуме о запошљавању са
Словенијом, Србијом и Катром, а постоји потписан и Договор о посредовању
при запошљавању радника из Босне и Херцеговине у Савезној Републици
Њемачкој на одређено вријеме али се односи само на запошљавање медицинског
особља као његоватеља.
Највећи дио посредовања за иностранство и у 2016. години односио се на
посредовање за Републику Словенију и Савезну Републику Њемачку.
2.3.1. Посредовање за СР Словенију
Када је у питању запошљавање у Републици Словенији у 2016. години
најтраженија занимања су била заваривачи и возачи теретних возила. Преглед
посредовања за СР Словенију дат је у сљедећој табели:
Табела бр. 14

2.3.2. Посредовање за СР Њемачку
Имајући у виду да је Јавни позив за запошљавање радника за здравствену
његу у СР Њемачкој отворен на неодређено вријеме и у 2016. годину предузете
су све активности у складу са расписаним Јавним позивом, а у Завод је стигло
188 пријава медицинских радника који су били позвани на интервјуе који су
организовани у фебруару и септембру 2016. године.
У току 2016. године 170 лица медицинске струке из Републике Српске је
добило радне дозволе на пословима његоватеља у Њемачкој, од тога 128 лица за
рад код познатог послодавца а 42 лица у оквиру пројекта Тriple Win.
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2.3.3. Феријални рад за студенте
Такође, сваке године у оквиру Програма феријалног рада студената из
Босне и Херцеговине у СР Њемачкој, који се одвија у сарадњи Агенције за рад и
запошљавање Босне и Херцеговине и Централног уреда за посредовање у
запошљавању стручне радне снаге из иностранства (ZAV) Савезне агенције за
рад СР Њемачке, посредује се за студнете који су заинтересовани за феријални
рад у Њемачкој. За 2016. годину студентима универзитета у Републици Српској
одобрена је квота од 32 мјеста. На посредовање у Њемачку су упућене 32
пријаве студената од којих се 17 реализовало.

2.4. Запошљавање страних држављана и лица без држављанства
Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства
("Службени гласник Републике Српске" број: 24/09 и 117/11) регулисано је
запошљавање страних држављана и лица без држављанства, односно издавање
радних дозвола страним држављанима у Републици Српској, док Закон о
странцима ("Службени гласник Босне и Херцеговине број:88/15) између осталог
прописује услове и поступак уласка странаца у БиХ, путне исправе за странце,
боравак странаца у БиХ, удаљавање, прихват и стављање странаца под контролу.
Годишњу квоту радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица
без држављанства за Републику Српску утврђује ЈУ Завод за запошљaвање
Републике Српске уз сагласност Владе РС. Квота радних дозвола потом се
упућује Агенцији за рад и запошљавање БиХ, да би Савјет министара донио
коначну одлуку о квоти радних дозвола у БиХ.
Квота радних дозвола у Републици Српској за 2016. годину износила је 600
и то 400 за продужене радне дозволе и 200 за нове радне дозволе. Узимајући у
обзир тенденцију земаља у окружењу, које су смањиле квоту или је
нису
повећавале, квота радних дозвола за 2016. годину у Републици Српској је
смањена за 200 радних дозвола у односу на 2015. годину.
На захтјев послодавца који запошљaва радника радну дозволу у облику
рјешења издаје филијала Завода надлежна према сједишту послодавца, након
провјере да ли на евиденцији незапослених има лица које тражи послодавац и на
основу утврђене квоте радних дозвола у Републици Српској.
Филијала Завода не може издати радну дозволу ако на евиденцији
незапослених има незапослених лица одговарајуће стручне спреме, која
испуњавају услове тражене захтјевом. Страним улагачима или оснивачима
привредног друштва, односно предузећима са сједиштем у Републици Српској,
Завод издаје радну дозволу без обзира да ли на евиденцији незапослених има
лица која испуњавају услове тражене захтјевом за издавање радне дозволе.
Узимајући у обзир радне дозволе које улазе у квоту за период
01.01.-31.12.2016. године у Републици Српској издатe су 483 радне дозволе од
којих 270 нових и 213 продужених радних дозвола. Највише радних дозвола као
и претходних година издато је држављанима Србије 250, слиједе Кина 49,
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Италија 48, Хрватска 24, Турска 28, Македонија 18, Словенија 11 итд. Радне
дозволе се издају углавном за занимања којих нема на евиденцији Завода или се
за њих траже посебна знања и вјештине као што су: металостругар нумеричких
машина, машинбравар, моделар обуће, ваздухопловни техничар, рударски
техничар, техничар машинске енергетике, дипл. инж. геологије, дипл. инж.
хемије, дипл. инж. металургије, дипл. инж. текстилне технологије, дипл.
музички умјетник-(флаутиста, виолиниста, виолочело, пијаниста), доктори
медицине-спец. за радиотерапију и др.

2.5. Реализација, мониторинг и евалуација пројеката усвојених
Акционим планом запошљавања за 2015. годину, чија се
реализација наставља и у 2016. години
У складу са усвојеним Акционим планом запошљавања Републике Српске
за 2016. годину (Одлука о усвајању Акционог плана број 04/1-012-2-843/16 од
07.04.2016.године, „Службени гласник Републике Српске“, број: 33/16 од
21.04.2016.године), Управни одбор Завода за запошљавање је Одлуком број
01.6/0104-594-1/16 од 03.05.2016.године усвојио Програм запошљавања у
Републици Српској - Оперативни план за реализацију Акционог плана
запошљавања у 2016.години.
Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2016. годину
носилац највећег броја активности и мјера је ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске, а исте су се углавном односиле на мјере активне политике
чији је основни циљ да допринесу подизању нивоа активности на тржишту рада,
стимулисању запошљавања и повећању укупне запослености.
Активности су се односиле на реализацију мјера из 2015. године, односно
пројеката запошљавања чија се реализација наставља и у 2016. години, као и на
мјере активне политике на тржишту рада у 2016. години.
У складу са утврђеним роковима и планираном динамиком приступило се
припреми и доношењу пројеката запошљавања као и реализацији других
активности из домена мјера активне политике за 2016. годину.
Ове мјере се односе на пројекте запошљавања чија је реализација почела у
2015. години и настављена у 2016. години, обзиром да су запошљавања по
Акционом плану запошљавања за 2015. годину кренула средином 2015. године и
да се активности преносе и у 2016. годину. Ради се о сљедећим пројектима:
1. Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених
демобилисаних бораца Војске Републике Српске у 2015. години „Заједно
до посла”;
2. “Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2015.
години”;

27

3. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости;
4. “Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2015.
години”
Извјештај о одобреним средствима и броју запослених лица са 31.12.2016.
године слиједи у прегледу по пројектима:
2.5.1. Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2015.
години
Циљ овог Пројекта је стимулисање запошљавања у привреди и интеграција
на тржиште рада лица из циљне групе Пројекта, у циљу повећања укупне
запослености и смањења стопе незапослености, кроз сљедеће компоненете:
I компонента: Суфинансирање самозапошљавања 450 лица у износу
1.800.000 КМ
II компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца 1.135 лица у
износу од 2.270.000 КМ
III компонента: Суфинансирање обуке, доквалификације и преквалификације за
300 лица у износу 450.000 КМ

Преглед одобрених и реализованих захтјева по Пројекту подршке
запошљавању у привреди Републике Српске у 2015. години са стањем
31.12.2016. године
Табела бр. 15

Компонента
I: Суфинансирање
самозапошљавања
II: Суфинансирање
запошљавања код
послода.
III компонента: Обука,
доквалификација и
преквал.
УКУПНО

ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ
01.01.201631.12.2016

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

450

1,800,000

423

1,585,200

405,600

1.135

2,270,000

1.021

1,942,800

702,800

0

0

0

0

0

1.585

4,070,000

1.444

3,528,000

1,108,400
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Преглед запослених лица по Пројекту по дјелатностима са 31.12.2016.
године
Табела бр. 16
ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
S
T
U

Суфинансирање
запошљавања код послода

Суфинансирање
самозапошљавања

Запослено лица

Запослено лица

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

УКУПНО

53
42
1

13
10
339
9

66
10
381
10

3

2

5

21
71

56
295

77
366

12
22

27
136

39
158

3
3

23

VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

0
26
3
4
8
0
0
1
290
0
0
1.444

4
8

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGU.
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

192

1
98

423

1.021

DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA,
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 17
44

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

2
197
151
2
27
423

29

92
4
389
402
2
132
1.021

136
6
586
553
4
159
1.444

2.5.2. Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца ВРС, незапослених демобилисаних бораца и РВИ Војске Републике
Српске у 2015. години “Заједно до посла”
Циљ овог Пројекта је интеграција на тржиште рада лица из циљне групе
Пројекта у циљу спречавања дугорочне незапослености и социјалне
искључености, кроз сљедеће компоненте:
I компонента : Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца
за 238 лица у износу од 1.904.000 КМ
II компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца за 220 лица
у износу од 660.000 КМ
III компонента: Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и
РВИ за 335 лица у износу од 1.340.000 КМ

Преглед одобрених и реализованих захтјева по Пројекту „Заједно до посла”
у 2015. години са стањем 31.12.2016. године

Компонента
I: Суфинансирање
самозапошљавања дјеце погинулих
бораца
II: Суфинансирање запошљавања
код послодаваца
III: Суфинансирање
самозапошљавања демобилисаних
бораца и РВИ
УКУПНО

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА
СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА

Табела бр. 18
УКУПНО
УПЛАЋЕНО
ПОТРЕБНА
У ПЕРИОДУ
СРЕДСТВА ПО
01.01.2016УГОВОРУ
31.12.2016

238

1,904,000

225

1,684,000

420,000

220

660,000

183

535,800

412,800

335

1,340,000

296

1,084,800

248,400

793

3,904,000

704

3,304,600

1,081,200
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Преглед запослених лица по Пројекту по дјелатностима са 31.12.2016.
године
Табела бр. 19
ДЈЕЛАТНОСТ

Суфинансирање
самозапошљавања
дјеце погинулих
бораца

Запослено
лица
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

Суфинансирање
самозапошљавања
демобилисаних
бораца и РВИ

Суфинансирање
запошљавања код
послодаваца

Запослено лица

31

УКУПНО

Запослено
лица

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

9

4
2
45

PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO

2

3

3

8

17
41

26
53

16
42

59
136

1
8

12
10

6
10

19
28

1

0
1
1
5

VAĐENjE RUDA I KAMENA

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA

1
1
1

POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

35

70
2
72
0

18

3

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANjE
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA

1

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

1
112

24

165

1
1
301

225

183

296

704

DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA
PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA
SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 20
24

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

31

43

2

31

98
2

98

92

173

363

80

53

71

204

3

1

1

5

18

6

8

32

225

183

296

704

2.5.3. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости
Циљ овог Пројекта је запошљавање дугорочно незапослених лица изнад 45
година старости, њихова реинтеграција у друштвене токове и активно
укључивање у тржиште рада, кроз сљедеће компоненте:
I компонента:

Суфинансирање запошљавања код послодаваца за 640 лица у
износу 1.920.000 КМ

II компонента: Суфинансирање самозапошљавања за 145 лица у износу од
580.000 КМ

Преглед одобрених и реализованих захтјева по Пројекту подршке
запошљавању лица изнад 45 година старости години са стањем 31.12.2016.
године
Табела бр. 21

Компонента
I: Суфинансирање
запошљавања код послодаваца
II:Суфинансирање
самозапошљавања
УКУПНО

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА
СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
У ПЕРИОДУ
01.01.201631.12.2016

491

1.473.000

414

1,182,000.00

967,800.00

145

580.000

129

487,600.00

121,600.00

636

2.053.000

543

1,669,600.00

1,089,400.00
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Преглед запослених лица по Пројекту по дјелатностима са 31.12.2016.
године
Табела бр. 22
Суфинансирање
самозапошљавања

Суфинансирање запошљавања
код послода

Запослено лица

Запослено лица

ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
S
T
U

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

УКУПНО

42

9

9

149
1

VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO

51
0
158
1
0

7

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA

40
106

47
106

3
50

3
50

11

POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

7
3

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGU.
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

71

5
30

129

414

DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O
OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA SOPS.UPOTREBU

DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

0
11
0
7
3
0
0
5
101
0
0
543

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс

30
4
38
49

Укупно

129

8
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Табела бр. 23
76
3
171
144
3
17
414

106
7
209
193
3
25
543

2.5.4. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у
2015. години
Циљ овог Пројекта је стварање повољнијих услова за самозапошљавање
Рома, стимулисање послодаваца на запошљавање Рома, економска и социјална
интеграција ромске популације на подручју цијеле Републике Српске, кроз
сљедеће компоненте:
I компонента: Суфинансирање самозапошљавања на период од 12 мјесеци
II компонента: Суфинансирање запошљавања код послодаваца у трајању од
12 и 24 мјесеца

Преглед одобрених и реализованих захтјева по
Пројекту подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2015. години
са стањем 31.12.2016. године
Табела бр. 24
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

Запошљавање код послодаваца
Самозапошљавање
УКУПНО

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2016.

СРЕДСТАВА

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ СА
31.12.2016.

31

186,000.00

28

156,000.00

55,200.00

13

104,000.00

12

96,000.00

26,400.00

44

290,000.00

40

252,000.00

81,600.00
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Преглед запослених лица по Пројекту по дјелатностима са 31.12.2016.
године
ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

E

SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE OTPADOM I
DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

GRAĐEVINARSTVO

Табела бр. 25
Компонента:
Самозапошљавање

Компонента:
Запошљавање код
послодавца
Запослено лица

УКУПНО

Запослено лица
4

1

5

6

6

2
7

2
11

DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA HRANE, HOTEL. I
UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

3

3

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA

1

1

4

8

12

12

28

40

VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOT. VOZILA I MOTOCIKALA

4

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE

POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA PROIZVODE RAZLIČITU
ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 26

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс

7

16

23

3
2

10
2

13
4

Укупно

12

28

40

Основне активности Завода које су пратиле реализацију наведених
пројеката су:
- праћење и контрола извршавања уговорних обавеза свих корисника средстава
путем редовних и других контрола које врши Завод за запошљавање;
- дозначавање средстава у складу са динамиком реализације пројеката и
потписаним уговорима између Завода за запошљавање и корисника средстава;
- праћење остварених ефеката и извјештавање о пројектима.
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Оно што желимо посебно да истакнемо је контрола пројеката коју Завод
реализује у складу са актима који дефинишу ову област као и потписаним
уговорима са корисницима средстава. Ове активности се такође дефинишу и
сваким пројектом појединачно тако да се најчешће, контрола послодаваца као и
лица која су отпочела властиту дјелатност, врши најмање једном у три мјесеца.
Контролама се прати трајање радног односа лица запосленог по пројекту
као и извршавање обавеза када је у питању уплата пореза и доприноса на лична
примања лица запослених по пројекту. У случајевима када се контролама уочи
непоштивање уговорних обавеза корисника средстава предузимају се одређене
мјере дефинисане актима и уговором у смислу недозначавања преосталог дијела
средстава или покретање поступка поврата средстава.
Због неизвршавања уговорних обавеза по пројектима запошљавања ЈУ
Завод за запошљавање је у 2014. години поднио 17 тужби а у 2015. години 20,
док је током 2015. и 2016. године покренут поступак поврата средстава по
основу мјенице за 32 програма. Сви спорови рјешени су у корист Завода и
извршни поступак је у току. Треба имати у виду и да је Управни одбор Заводау
одређеним тежим случајевима (болест и сл.) одобравао поврат средстава у
ратама.
Такође Завод посебно анализира и прати осварене ефекте пројеката,
односно колико је лица запослених по пројекту остало у радном односу и након
истека обавезног периода запошљавања од 12 мјесеци. Ефекти се раде тако да се
врши провјера статуса у бази Пореске управе лица запослених по пројекту
након што се оконча трајање субвенционисаног периода запошљавања и изврше
све обавезе према корисницима.

2.6. Пројекти запошљавања у 2016.години
У складу са дефинисаним мјерама, очекиваним резултатима, индикаторима
остварења и потребним средствима за реализацију поменутих мјера
дефинисаним у Акционом плану запошљавања за 2016.годину, Управни одбор
Завода за запошљавање усвојио је Програм запошљавања у Републици Српској
за 2016.годину - Оперативни план за реализацију Акционог плана запошљавања
и конкретне пројекте запошљавања како слиједи:
1. Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених демобилисаних
бораца Војске Републике Српске у 2016. години „Заједно до посла”;
2. “Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у
2016.години”;
3. “Пројекат подршке стицању
приправника у 2016. години”

радног

искуства младих

у

4. “Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости”;
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статусу

5. “Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2016.
години”
Кроз пет пројеката планирано је запошљавање укупно 3283 лица са
евиденције Завода за шта су из Буџета Републике Српске планирана средства у
износу 4.500.000 КМ а из буџета Завода за запошљавање средства у износу
10.100.000 КМ. Из Буџета БиХ предвиђено је 219.380 КМ за запошљавање 38
лица ромске националности. Пројекти се углавном односе на запошљавање
тешко запошљивих циљних група и то: дјеца погинулих бораца, демобилисани
борци, ратни војни инвалиди, лица изнад 45 година старости и Роми.
Дефинисане циљне групе утврђене су и Старетегијом запошљавања
Републике Српске а предложени пројекти су у складу и са смјерницама
Економске политике Републике Српске за 2016. годину гдје је акценат стављен
на стабилан привредни раст базиран на опоравку привреде, унапређивању
пословне климе и конкурентности.
Такође, приликом дефинисања пројеката у обзир су узети ефекти до сада
проведених пројеката запошљавања почев од 2011. године и то:
1. Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених демобилисаних
бораца Војске Републике Српске у 2016. години „Заједно до посла”:
- у 2012. и 2013. години, запослено 986 лица, у радном односу остало 63,7%
лица;
- у 2014. години запослено 442 лица, у радном односу остало 62% лица.
- у 2015. години запослено 704 лица, у радном односу остало 56% лица.
1. Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске:
- у 2013. години запослено 2001 лице, у радном односу остало 78% лица;
- у 2014. години запослено 1064 лица, у радном односу остало 80% лица;
- у 2015. години запослено 1444 лица, израда ефеката у току обзиром да још
увијек нису окончане све пројектне активности, односно није дозначена друга
транша за све кориснике.
3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника:
- у 2012. години запослено 1466 лица, у радном односу остало 45%;
- у 2013. години запослено 220 лица, у радном односу остало 60% лица;
- у 2014. години запослено 350 лица, у радном односу остало 55% лица.
4. По пројекту подршке запошљавању лица изнад 45 година старости у току
2015. године запослено 543 лица а израда ефеката је у току обзиром да још
увијек нису окончане све пројектне активности, односно није дозначена друга
транша за све кориснике.
5. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској:
- у периоду 2009-2011. години запослено 59 лица, у радном односу остало 37%;
- у 2013. години запослено 31 лице, у радном односу остало 42% лица;
- у 2014. години запослено 23 лица, у радном односу остало 32% лица;
- у 2015. години запослено 40 лица, у радном односу остало 33%.
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Иначе, када су у питању остварени ефекти пројеката Управни одбор Завода
је усвојио све информације о оствареним ефектима пројеката закључно са 2014.
годином, док је у току припрема информација за пројекте из 2015. године.
Остварени ефекти везани за пројекте из 2016. године моћи ће се урадити крајем
2017. године.Такође, како је то и дефинисано свим пројектима Завод редовно
врши и контролу пројеката који су у току.
Пројектима је планирано запошљавање претежно у привреди Републике
Српске осим за дјецу погинулих бораца, РВИ, демобилисане борце и
приправнике са ВСС гдје су захтјеве могли подносити и послодавци из
ванпривреде. Предност у запошљавању имала су незапослена лица која активно
траже запослење и која се на евиденцији налазе дуже од једне године, лица из
неразвијених и изразито неразвијених општина, инвалидна лица и корисници
новчане накнаде. Пројектима није планирано да се одобравају средства
републичким органима управе, јединицама локалне самоуправе, као ни
установама које се финансирају из буџета на свим нивоима као ни оним
корисницима гдје би запошљавање значило повећање запослених у јавној
администрацији (осим код пројекта запошљавања приправника гдје су захтјеве
могли предати јавне установе и фондови). Пројектом подршке запошљавању у
привреди у 2016. години предвиђено је запошљавање према потребама
послодаваца свих лица са евиденције.

Пројекте запошљавања који су реализовани у 2016. години карактерише
сљедеће:
- већи износ подстицаја послодавцима за запошљавање радника (4.000 КМ по
раднику) у односу на пројекте из ранијег периода;
- обавеза послодаваца да раднике запосле на неодеђено вријеме;
- дјеци погинулих бораца, као циљној групи, посвећена је посебна пажња јер су
поред Пројекта “Заједно до посла” обезбјеђена средства и за стицање радног
искуства ових лица са ВСС под врло повољним условима.
На наведене пројекте сагласност је дало Министарство рада и
борачко-инвалидске заштите, након чега је Управни одбор донио одлуку о
расписивању јединственог јавног позива по свим пројектима.
Јавни позив по Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце
погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених
демобилисаних бораца Војске Републике Српске у 2016. години „Заједно до
посла”; “Пројекту подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2016.
години”, “Пројекту подршке запошљавању лица изнад 45 година старости” и
“Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у
2016. години” био је отворен 30 дана у периоду од 04.05.2015. године до
03.06.2015.године. Јавни позив по “Пројекту подршке запошљавању Рома у
Републици Српској у 2016. години” расписан је 09.03.2016. године и био је
отворен до утрошка средстава односно до 20.07.2016. године.
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По Јавном позиву расписаном у мају ове године, укупно је поднешено 2781
захтјев послодаваца за запошљавање 7250 лица, док је за самозапошљавање
поднешено 1593 захтјева незапослених лица. Укупно је поднешено 4374 захтјева
за запошљавање 8843 незапослена лица. Везано за наведене пројекте
запошљавања у 2016. години уочава се изузетно велика заинтересованост како
послодаваца тако и незапослених лица.
По свим пројектима формиране су комисије за обраду и оцјену програма
које су приступиле обради и оцјени захтјева.
Управни одбор Завода на сједници од 29.07.2016. године одобрио је
цјелокупна средства предвиђена “Пројектом подршке запошљавању у привреди
Републике Српске у 2015. години” за компоненте суфинансирање
самозапошљавања и запошљавање код послодаваца, док средства за
суфинансирање обуке, доквалификације и преквалификације у износу од
300.000 КМ, која су такође предвиђена Пројектом, нису одобрена из разлога што
послодаваци који су конкурисли по овој компоненти нису испуњавали услове.
На истој сједници, Управни одбор је одобрио сва расположива средства
предвиђена Пројектом подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце
погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених
демобилисаних бораца Војске Републике Српске у 2016. години „Заједно до
посла” у износу од 2.630.000 КМ, као и средства по “Пројекту подршке
запошљавању лица изнад 45 година старости” у износу од 1.409.000 КМ.
По Пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу
приправника у 2016. години одобрена су средства по првој компоненти запошљавања дјеце погинулих бораца приправника са ВСС у износу од
1.155.821,04 КМ за 121 лице. По другој компоненти одобрена су средства у
износу од 2.340.282 КМ за свих 350 приправника са ВСС тако да су утрошена
сва средства по овој компоненти. По овоме Пројекту остала су нераспоређена
средства по првој компоненти у износу од 1.461.492,70 КМ а такође по Пројекту
подршке запошљавању у привреди остала су нераспоређена средства од 300.000
КМ тако да укупно нераспоређена средстава по јавном позиву износе
1.761.492,70 КМ.
Имајући у виду динамику реализације пројеката запошљавања за
2016.годину у току и велики број захтјева за исплату одобрених средстава по
пројектима који се финансирају из Буџета Републике, а која Буџет Републике
Српске није био у могућности дозначити на начин утврђен Акционим планом
запошљавања за 2016 годину, у складу са актом ЈУ „Завод за запошљавање
Републике Српске“ (број: 01.2/0801-497-11/16 од 15.09.2016. године) и
обављених консултација са Министарством финансија, предложено је да се
неутрошена средства суфицита Завода из 2015. године у износу од 4.529.343,02
КМ усмјере на финансирање пројеката за које је предвиђено да се финансирају
из Буџета.
Одлуком Владе Републике Српске о измјенама Акционог плана
запошљавања за 2016. годину (број 04/1-012-2-2035/16 од 29.09.2016. године) у
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дијелу који се односи на Мјере активне политике на тржишту рада у 2016.
години у подтачки 2.1. „Подршка стицању радног искуства младих у статусу
приправника“ и у подтачки 4.2. „Подршка запошљавању и самозапошљавању
незапослених: дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца ВРС-Пројекат „Заједно до посла“ у табеларном дијелу
„Извор финансирања“ брисане су ријечи “Буџет Републике Српске“ остале су
само ријечи „Завод за запошљавање Републике Српске“.
Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2036/16 од 29.09.2016.
године преусмјерена су неутрошена средства из Пројекта подршке запошљавању
у привреди Републике Српске Компонента III: Обука, доквалификација и
преквалификација у износу од 300.000 КМ и Пројекта подршке стицању радног
искуства младих у статусу приправника Компонента I Запошљавање код
послодаваца дјеце погинулих бораца са ВСС у износу од 1.461.492,70 КМ
(укупан износ 1.761.492,70 КМ) на:
1. Компоненту I Пројекта “Заједно до посла”: Самозапошљавање дјеце
погинулих бораца за 93 лица из ове циљне групе који испуњавају услове Јавног
позива у износу од 744.000 КМ и
2. Компоненту II Пројекта “Заједно до посла”: Самозапошљавање
демобилисаних бораца и РВИ за 72 борца I и 26 бораца II категорије који
испуњавају услове Јавног позива у износу од 441.000 КМ.
За преостала средства у износу од 576.492,70 КМ предложено је да се
поново распише Јавни позив послодавцима за наставак реализације Пројекта
подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у Републици
Српској, Компонента I: Запошљавање код послодаваца приправника са ВСС дјеце погинулих бораца, под истим условима наведеним у Јавном позиву
објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 04.05.02016. године осим обавезе
послодавца да након успјешно завршеног приправничког стажа са лицем
ангажованим у Пројекту закључи уговор о раду на неодређено вријеме. На овај
начин се обезбиједило да још 60 дјеце погинулих бораца заврши приправнички
стаж.
Поменути Јавни позив био је расписан у периоду 17.10. - 18.11.2016. године.
По овом Јавном позиву укупно су поднијети захтјеви 104 послодавца за
запошљавање 172 лица - дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства у
износу 1.642.985,28 КМ. На сједници Управног одбора Завода за запошљавање
од 28.12.2016. године донијете су одлуке да се одобре средства за 95 послодавца
који намјеравају запослити 139 приправника у износу од 1.327.761,36 КМ.
Претходно је Управни одбор Завода за запошљавање донио одлуку да се
нереализована средства из ове компоненте у износу 764.179,20 КМ, по
претходном јавном позиву, преусмјере на запошљавање додатних 79 лица из ове
категорије обзиром да је Јавним позивом било предвиђено запошљавање 60
лица.
У наставку се налази табеларни прегледи одобрених лица и средстава,
број запослених лица и реализованих средстава по пројектима запошљавања као
и прегледи по дјелатностима и квалификационој структури у складу са
Акционим планом запошљавања за 2016.годину са 31.12.2016. године.
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2.6.1. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца ВРС, незапослених демобилисани бораца и РВИ ВРС
"Заједно до посла" у 2016. години
Укупна вриједност Пројекта 3.815.000 КМ за запошљавање 706 лица кроз
сљедеће компоненте:
I Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 218
лица у износу од 8.000 КМ по једном лицу што укупно износи 1.744.000 КМ.
II Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних
инвалида за 238 лица по 4.500 КМ по једном лицу што укупно износи
1.071.000 КМ.
III Суфинансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца
ВРС, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида за 250 лица по 4.000 КМ
по једном лицу што укупно износи 1.000.000 КМ.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016.
Табела бр. 27
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛИЦА

Самозапошљавање дјеце
погинулих бораца
Самозапошљавање
демобилисаних бораца и
РВИ
Запошљавање код
послодаваца
УКУПНО

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2016.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2016.

СРЕДСТАВА

218

1,744,000.00

192

1,536,000.00

1,041,600.00

238

1,071,000.00

180

805,500.00

560,700.00

250

1,000,000.00

194

776,000.00

465,600.00

706

3,815,000.00

566

3,117,500.00

2,067,900.00
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Преглед запослених лица по Пројекту Заједно до посла у 2016. годинни по
дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2016. године
Табела бр. 28
ДЈЕЛАТНОСТ

A

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

B

VAĐENjE RUDA I KAMENA

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

D

PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

E

SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE OTPADOM I
DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO

F
G
H

Суфинансирање
самозапошљавања
дјеце погинулих
бораца

Суфинансирање
самозапошљавања
демобилисаних бораца и
РВИ

Суфинансирање
запошљавања код
послодаваца

Запослено лица

Запослено лица

Запослено лица

72

94

14

13

6
1
69
1

2

17
45

17
25

22
47

56
117

7
9

12
14

7
12

26
35

1

1

1

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE

УКУПНО

172
1
96

I

DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA HRANE,
HOTEL. I UGOST.

J

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

K

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA

L

POSLOVANjE NEKRETNINAMA

M

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

2

8

11

N

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

4

3

7

O

JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

2

3

5

P

OBRAZOVANjE

3

3

Q

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA

2

2

R

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

2

3

S

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

2

1

1
17

3

29
9

T

DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA PROIZVODE
RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA SOPS.UPOTREBU

U

DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA
УКУПНО

192

180

194

566

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 29

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

40

38

31

109

74

82

88

244

65

52

61

178

2

42

2

11

8

14

33

192

180

194

566

2.6.2. Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у
2016.години
Укупна вриједност Пројекта 5.800.000 КМ за запошљавање 1.450 лица кроз
сљедеће компоненте:
I Суфинансирање запошљавања код послодаваца 1.250 лица у износу од 4.000
КМ по једном лицу што укупно износи 5.000.000 КМ.
II Суфинансирање самозапошљавања за 200 лица по 4.000 КМ по једном лицу
што укупно износи 800.000 КМ.
III Суфинансирање обуке, доквалификације и преквалификације за 300 лица до
1.000 КМ по једном лицу што укупно износи 300.000 КМ (компонента није
реализована, а средства преусмјерена у складу са објашњењем на стр. 38-40).
ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016.
Табела бр. 30
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

Запошљавање код
послодаваца
Самозапошљавање
Одбука, доквалификација и
преквалификација
УКУПНО

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СA
31.12.2016.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2016.

СРЕДСТАВА

1250

5,000,000.00

1088

4,352,000.00

2,577,600.00

200

800,000.00

175

698,800.00

491,600.00

0

0.00

0

0.00

0.00

1450

5,800,000.00

1263

5,050,800.00

43

3,069,200.00

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању у привреди
Републике Српске у 2016.годинни по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2016.године
Табела бр. 31

ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Суфинансирање
самозапошљавања

Суфинансирање
запошљавања код
послодаваца

Запослено лица

Запослено лица

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

70

34
6
607

104
6
640

5

5

6
19

87
201

93
220

7
17

28
65

35
83

1

4

5

4
2

26
10

30
12

16

14

30

175

1088

1263

VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

33

PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

УКУПНО

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANjE
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA
PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA
SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са
31.12.2016.године
Табела бр. 32

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

44

19

146

165

72
62
4
18
175

409
401
15
117
1088

481
463
19
135
1263

2.6.3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу
приправника у Републици Српској у 2016.години
Укупна вриједност Пројекта 4.069.237,44 KM за запошљавање 531 лица
кроз сљедеће компоненте:
I Суфинансирање 100% износа бруто плате за 181 дјеце погинулих бораца са
ВСС у износу од 1.728.955,44 КМ
II Суфинасирање 70% износа бруто плате за 350 лица без радног искуства са
ВСС у износу од 2.340.282,00 КМ

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016.
Табела бр. 33

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

Запошљавање лица без радног
искуства са ВСС- дјеце
погинулих борааца
Запошљавање лица без радног
искуства са ВСС
УКУПНО

ЗАПОСЛ
ЕНО
ЛИЦА СА
31.12.2016.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2016.

СРЕДСТАВА

181

1,728.955.44

46

427,275.94

42,864.93

350

2,340,282.00

299

1,983,110.39

209,330.36

531

4.069.237,44

345

2,410,386.33

252,195,29

45

Преглед запослених лица по Пројекту подршке стицању радног искуства
младих у статусу приправника у Републици Српској у 2016. години
по дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2016.године
Табела бр. 34
ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Суфинансирање
запошљавања
приправника са
ВСС-дјеца погинулих
бораца

Суфинансирање
запошљавања
приправника са ВСС

Запослено лица

Запослено лица

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

1
5
1

7
3
55
13

8
3
60
14

5

17

22

4

24
13

24
17

9
8

9
8

4

9
13

13
13

5
1
3

43
2
23

48
3
26

5
5
1
6

25
24
7
4

30
29
8
10

46

299

345

VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

УКУПНО

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANjE
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA
PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA
SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 35

7.vss
Укупно

46

46

299

345

46

299

345

2.6.4. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости у 2016.
години
Укупна вриједност Пројекта 1.409.000 KM за запошљавање 336 лица кроз
сљедеће компоненте:
I Суфинансирање запошљавања код послодаваца за 206 по 4.000 КМ по једном
лицу што укупно износи 824.000 КМ.
II Суфинансирање самозапошљавања за 130 лица по 4.500 КМ по једном лицу
што укупно износи 585.000 КМ.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016.
Табела бр. 36

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛИЦА

ЗАПОСЛЕ
НО ЛИЦА
СА
31.12.2016.

СРЕДСТАВА

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2016.

Запошљавање код послодаваца

206

824,000

163

652,000

391,200.00

Самозапошљавање

130

585,000

116

522,000

365,400.00

336

1,409,000

279

1,174,000

УКУПНО

47

756,600.00

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању лица изнад 45
година старости у 2016.годинни по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2016. године
Табела бр. 37

ДЈЕЛАТНОСТ

A

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

B
C
D

VAĐENjE RUDA I KAMENA

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Суфинансирање
самозапошљавања

Суфинансирање
запошљавања код
послодаваца

Запослено лица

Запослено лица

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE
DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

УКУПНО

79

17

96

12

1
88

1
100

1

1

3
10

15
13

18
23

3

2
10

2
13

1

1

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANjE
OBRAZOVANjE

1
1

8

9
1

1

3
1

2
3

4

4
1
2
7

116

163

279

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA
PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA
SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 38

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

25

31

56

44

71

115

40

48

88

1

48

1

6

13

19

116

163

279

2.6.5. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2016.
години
Укупна вриједност Пројекта 219.380 КМ за запошљавање 38 лица кроз
сљедеће компоненте:
I Суфинансирање запошљавања код послодавца гдје се финансира запошљавање
Рома у износу од 6.000 КМ по једном незапосленом лицу за запошљавање на
период од минимално 12 мјесеци;
II Суфинансирање самозапошљавања у износу од 5.000 КМ по једном
незапосленом лицу на период од минимално 12 мјесеци.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ
Табела бр. 39

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

Запошљавање код послодаваца
Самозапошљавање
УКУПНО

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2016.

СРЕДСТАВА

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ СА
31.12.2016.

32

192,000.00

27

162,000

97,200

5

25,000.00

5

25,000

17,500

37

217,000.00

32

187,000

114,700
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Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању Рома у
Републици Српској у 2016. години по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2016. године
Табела бр. 40
ДЈЕЛАТНОСТ

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Суфинансирање
самозапошљавања

Суфинансирање
запошљавања код
послодаваца

Запослено лица

Запослено лица

УКУПНО

POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
VAĐENjE RUDA I KAMENA
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

6

6

PROIZVODNjA I SNABDIJEVANjE ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDIJEVANjE VODOM, KANALIZACIJA, UPRAVLjANjE
OTPADOM I DJEL.SANACIJE ŽIVOTNE SREDINE
GRAĐEVINARSTVO

2

2

1
2

1
6

2

2

7

7

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO, POPRAVKA MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE

4

DJEL. PRUŽANjA SMJEŠTAJA, PRIPREME I POSLUŽIVANjA
HRANE, HOTEL. I UGOST.
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANjA
POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
JAVNA UPRAVA I ODBRANA, OBAVEZNO SOCIJALNO
OSIGURANjE
OBRAZOVANjE
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA

1

1

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

7

7

27

32

DJEL.DOMAĆ.KAO POSLODAVCA, DJEL.DOMAĆ.KOJA
PROIZVODE RAZLIČITU ROBU O OBAVLjAJU RAZLIČ.USLUGE ZA
SOPS.UPOTREBU
DJELATNOSTI EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA

УКУПНО

5

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2016.
године
Табела бр. 41
3

1.нк
2.пк
3.кв
4.ссс
6.вшс
7.всс
Укупно

1

12

15

11

11

4

5

1
5

50

1
27

32

2.7. Закључна разматрања
Табела бр. 42
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

УКУПНО ПО АКЦИОНОМ
ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ИЗ 2016.ГОДИНЕ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

3060

15,310,237.44

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2016.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СА 31.12.2016.

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2016.

2485

11,939,686.33

6,260,595.29

Табела бр. 43

У периоду 01.01.-31.12.2016. године вршена су плаћања и по пројектима из
ранијих година што се види из претходне табеле. Ради се о пројектима гдје су
обавезе пренешене из претходног периода и најчешће је било у питању
продужавање периода запошљавања лица по пројекту из оправданих разлога,
повратак радника са трудничког боловања, плаћање по основу уважених жалби
корисника средстава и слично.
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Такође, код уплата у 2016. години приказаних у табели број 32 по “Пројекту
подршке стицања радног искуства младих у 2016. години” дошло је до
одступања у износу од 75,98 КМ у односу на табелу број 42 због више уплате
средстава послодавцу у односу на уговорена средства. Послодавац је извршио
поврат више уплаћених средстава у износу од 75,98 КМ.
Укратко, реализацију Акционог плана запошљавања у 2016. години са
31.12.2016. године карактерише сљедеће:
-Велико интересовање послодаваца и незапослених лица за кориштење
средстава по пројектима;
-Запошљавање лица по пројектима и извршавање уговорних обавеза од стране
Завода за запошљавање и послодаваца реализовало се задовољавајућом
динамиком и без већих проблема;
-Активностима Владе Републике Српске и Завода за запошљавање да се
прерасподјелом неутрошених средстава удовољи што већем броју незапослених
лица, посебно дјеци погинулих бораца, демобилисаним борцима и РВИ;
Запошљавање незапослених лица по наведеним пројектима се наставља и у
наредном периоду па је за очекивати да ће реализација бити остварена у складу
са планираним циљевима и пратећим индикаторима.

У наставку, у табели бр. 44, дата је рекапитулација пројеката из 2015. и 2016.
године.

52

53

54

55

56

2.8. Информисање и оглашавање слободних радних мјеста
Веома важну улогу у реализацији функције информисања има интернет
страница Завода (www.zzzrs.net), путем које се између осталог врши објављивање
слободних радних мјеста, затим објављивање новости и информација о раду Завода,
реализацији пројеката запошљавања и кретању на тржишту рада, као и мјесечних
статистичких показатеља о стању и кретањима на тржишту рада.
У 2016. години на интернет порталу ЈУ Завода за запошљавање Републике
Српске објављена су 2.974 огласа којима је понуђено 9.146 слободних радних
мјеста
Највећу потражњу за радном снагом исказали су послодавци из следећих
области: образовање (1533), комерцијала и продаја (367), економија и финансије
(263), административне и сличне услуге (189), туризам и угоститељство (171),
информатика и програмирање (177), здравство (134), прерада и обрада дрвета (101)
и др.
Анализа објављених слободних радних мјеста према степену образовања
указује да се највећи број огласа односио на лица са високом стручном спремом
5.478, средњом стручном спремом 2.121, затим лица са трећим степеном стручне
спреме 1026, вишом стручном спремом 426 итд.
Све огласе Завод припрема и објављује бесплатно по достављеним захтјевима
послодаваца. Такође треба напоменути да се на Web сајту Завода за запошљавање
свакодневно налази око 150 различитих огласа за посао. Сви огласи објављују се и
у дневним новинама које се бирају путем тендера, и исти се дистрибуирају свим
бироима и филијалама.
На Web страници Завода објављене су 73 вијести о активностима Завода и
реализацији пројеката запошљавања, те кретању на тржишту рада у Републици
Српској и свијету.
Портал ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је у 2016. години
забиљежио преко милион посјета, што је за око 7% више у односу на 2015. годину,
а на истом су се до сада регистровала 352 послодавца који су поред бесплатног
објављивања стекли могућност рекламе свог предузећа.
У току 2016. године ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је настојао да
остварио добру сарадњу како са штампаним тако и са електронским медијима у
Републици Српској и БиХ. Основни вид сарадње се огледао у редовном пласирању
информација које су се односиле на рад институције, стању и кретањима на
тржишту рада, те правовременом информисању како послодаваца тако и
незапослених лица о пројектима запошљавања и самозапошљавања чији је носилац
реализације Завод за запошљавање.

Од стране овлаштених представника Завода, обрађено је и одговорено на око
1.200 захтјева у вези са подацима садржаним у евиденцијама из области рада и
запошљавања, упућених од стране електронских и штампаних медија, институција
и појединаца из Републици Српској и БиХ. Наведене информације су углавном
објављене у дневним издањима новина, те емитоване у централним
информативним емисијама електронских медија.
Представници медија су највише интересовање показали за податке садржане
у евиденцијама незапослених те за податке о лицима која су користила средства
кроз пројекте које је реализовао Завод у прошлој години.
У току 2016. године на веб порталу Завода поред редовног објављивања
вијести и саопштења, пласиране су и позитивни примјери запошљавања и
самозапошљавања кроз пројекте које реализује Завод, те позитивне приче младих
незапослених лица који су били корисници услуга кроз Клубове за тражење посла и
ЦИСО центре.

2.9. Институционално јачање капацитета Завода за запошљавање
учешћем у пројетима који се реализују у сарадњи са другим
организацијама и институцијама
Завод за запошљавање је у 2016. години у сарадњи са међународним и другим
организацијама реализовао низ значајних активности које су доприњеле
институционалном јачању Завода као једне од кључних институција тржишта рада.
Један од основих пројеката који се имплементира у Заводу је Пројекат
запошљавања младих YEP који финансира амбасада Швајцарске (SЕ), a
имплементира њемачка консултантска компанија GOPA. Oсновни циљ III фазе
пројекта био је наставак реализације започетих активности, а оне се односе
првенствено на унапређење садржаја и развоја савремених метода рада Завода са
незапосленим лицима и послодавцима. Завод је уз смјернице и савјете експерата са
дугогодишњим искуством у области тржишта рада припремио нови организациони
модел рада у бироима, чији је главни задатак активација незапослених лица у циљу
брже интеграције на тржиште рада.
У 2016. години завршене су активности на увођењу електронског протокола
(DMS), као и система праћења и управљања учинцима у ЈУ Заводу за запошљавање
Републике Српске, које ће побољшати ефикасност рада Завода. Почетком новембра
у Бањалуци су почеле обуке за употребу електронског система управљања
документима. Процес обука је настављен до краја децембра и у њему су
учествовали радници бироа и филијала Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево,
Добој, Приједор као и радници Централне службе Пале. Обуку су изводили
интерни тренери Завода уз подршку Пројекта запошљавања младих (YEP). Како би
се увео електронски систем управљања документима било је непоходно израдити
детаљан каталог пословних процеса унутар Завода, као и извршити обуку интерних
тренера. Увођење електронског система управљања документима планирано је
првенствено како би се убрзала обрада корисничких захтјева и олакшала обрада
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свих врста докумената, те смањили евентуални ризици губитка документа (усљед
природних катастрофа).
У оквиру Пројекта запошљавања младих YEP настављене су и активности на
унапређењу садржаја рада Клубова за тражење посла, као и активности на
инфраструктурном прилагођавању новим процедурама рада у бироима Градишка,
Модрича и Теслић. У овим бироима су урађене шалтер сале и инфо зоне.
Завод је као водећи апликант у јулу 2016. године аплицирао на јавни позив
Подршка локалним партнерствима за запошљавањеу Босни и Херцеговини
Међународне организација рада (ИЛО) са пројектом под називом "Опоравак од
поплава кроз партнерство за запошљавање и предузетништво Добој". Пројекат је
имао за циљ да подржи самоодрживе, партнерски вођене активности у оквиру
тржишта рада на локалном нивоу, како би се повећао приступ формалном
запошљавању, посебно у подручијима погођеним поплавама у 2014. години. Такође,
Завод је био партнер у пројекту за још 39 локалних партнерстава за запошљавање
од чега је њих 12 прошло први круг за одобравање пројекта и са њима се очекује
наставак сарадње у 2017. години.
Завод је у складу са процесом програмирања помоћи Европске уније у оквиру
ИПА пројеката крајем 2016. године узео учешће као водећи апликант у изради и
припреми пројеката који се односио на прекограничну сарадњу БиХ и Црне Горе
2014-2020, поштујући утврђени систем координације у спровођењу ових
активности. Завод је аплицирао за прекограничну сарадњу БиХ и Црне Горе са
пројектом "Могућност запошљавања за свакога". Партнери у пројекту су били
Завод за запошљавање Црне Горе и Развојна агенција Источно Сарајево. Циљ
пројекта је креирање услова за запошљавање и обезбјеђивање бољих услова за
живот рањивих категорија у пограничном региону јачањем сарадње између свих
учесника на тржишту рада с циљем повећања запошљивости угрожених категорија
и њихове интеграције у пограничном региону.
Одређен број радника Завода је прошао основне обуке у Дирекцији за
Европске интеграције које се тичу припреме и управљања пројектним циклусима за
пројекте ИПА фондова.
У оквиру сарадње са Европском тренинг фондацијом - ЕТФ, чије
активности су структуриране око низа пројеката који се одвијају у земљама
партнерима како би олакшали реформу стручног образовања и оспособљавања те
система запошљавања, реализоване су у 2016. години. Циљ ових активности је да
се омогући и подстакне размјена пракси између различитих институција
специјализованих за запошљавање, развој вјештина, запошљавање младих, те
представника социјалних партнера.
У организацији међународног конзорција EPRD - Kанцеларија за економску
политику и регионални развој, у 2016. године одржана је почетна конференција на
којој је презентован нови пројекат Развој квалификацијског оквира за цјеложивотно
учење. Пројекат је посвећен даљем развоју и провођењу квалификацијског оквира у
БиХ са фокусом на стручно образовање одраслих (VET) и образовање одраслих.
Пројекат треба да допринесе јачању квалитета и ефикасности образовања у БиХ,
укључујући образовање одраслих, као и упоредивост образовних система у БиХ са
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образовним системима у земљама ЕУ на темељу Стратегије ЕУ 2020 и Европског
квалификацијског оквира (EQF). Завод активно учествује у овом пројекту.

3. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НЕЗАПОСЛЕНИХ
(МАТЕРИЈАЛНО ПРАВНА ЗАШТИТА)
Незапослена лица у складу са Законом о посредовању у запошљавању и
правима за вријеме незапослености остварују право на:
 новчану накнаду,
 пензијско-инвалидско осигурање,
 пензијско-инвалидско осигурање у трајању до три године, уколико са тим
стажом осигурања услов за старосну пензију,
 здравствено осигурање,
 посредовање у запошљавању,
 информисање о могућностима и условима запошљвања,
 савјетовање о избору занимања,
 стручно оспособљавање и припрему за запошљавање.
У складу са законом, незапослено лице коме је радни однос престао без
његовог захтјева, сагласности или кривице, а које има најмање осам мјесеци
непрекидног стажа осигурања у посљедњих 12 мјесеци или 12 мјесеци са
прекидима у посљедњих 18 мјесеци има право на новчану накнаду, здравствено
осигурање и пензијско-инвалидско осигурање.
Ова права незапослено лице остварује под условом да је за вријеме прописаног
минимума стажа осигурања уплаћен допринос за осигурање од незапослености, за
све раднике, или су ти доприноси уплаћени из буџета, односно намјенских фондова
и осталих извора. Новчану накнаду незапослено лице остварује у Заводу, а
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање у надлежном фонду у складу са
законом.
Дужина трајања права на новчану накнаду зависи од дужине стажа осигурања
незапосленог лица, односно најмање један мјесец, а највише 12 мјесеци.
Новчана накнада за незапослено лице које има до 15 година стажа осигурања
износи 40% од просјечне плате коју је незапослено лице остварило у посљедња три
мјесеца рада, а за незапослено лице које има више од 15 година стажа осигурања
45% од просјечне плате коју је незапослено лице остварило у посљедња три
мјесеца.
Износ новчане накнаде не може бити нижи од 30% просјечне нето плате нити
виши од износа једне просјечне нето плате у Републици за претходну годину, према
подацима Републичког завода за статистику објављеним у "Службеном гласнику
Републике Српске".
Мјесечни преглед исплаћених средстава за новчану накнаду као и преглед
исплаћене новчане накнаде по филијалама дат је у сљедећим табелама.
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Табела бр.45
ПРЕГЛЕД ИЗДВОЈЕНИХ СРЕДСТАВА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА
2015. И 2016. ГОДИНУ
Мјесец

2015 г.

2016 г.

Index 2:1

ЈАНУАР

1,447,339.10

1.388.623,03

ФЕБРУАР

1,586,218.02

1.514.280,20

МАРТ

1,574,774.89

1.341.045,46

АПРИЛ

1,388,555.80

1.820.689,04

МАЈ

1,323,083.98

1.268.444,60

ЈУН

1,105,600.14

1.242.890,85

ЈУЛ

1,120,329.54

1.097.712,88

АВГУСТ

1,203,383.79

1.236.472,04

СЕПТЕМБАР

1,274,115.40

1.219.701,30

ОКТОБАР

1,258,289.80

1.127.754,18

НОВЕМБАР

1,149,296.02

1.149.056,91

ДЕЦЕМБАР

1,175,995.54

1.118.869,16

Једнократне
новчане накнаде
Поврати новчане
накнаде

УКУПНО

96
95
85
131
96
112
98
103
96
90
100
95

8.988,63
-14.667,45
15,606,982.02
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15.519.860,83

За остваривање овог права у 2016. години издвојено је 15,519,860.83 КМ што је
за 0,56 % мање у односу на 2015.годину када је издвојено 15,606,982.02 КМ.
У 2016.години ово право просјечно мјесечно остваривалa су 1.930 лица.
Табела бр. 46

БРУТО НОВЧАНА НАКНАДА ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2016. ГОДИНУ
ФИЛИЈАЛА
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
Једнократне
нн
Поврати нн
УКУПНО

И.САРАЈЕВО
148.027,19
185.524,19
141.166,91
156.014,04
106.663,80
107.286,98
110.724,86
109.053,76
121.508,89
98.033,68
103.628,76
86.033,28
-1.393,58
1.472.272,76

БАЊА
ЛУКА
528.006,92
523.133,22
470.189,28
459.829,08
436.474,04
432.614,81
405.402,27
510.599,28
427.916,99
398.973,25
440.315,05
417.634,46
8.988,63
-5.074,00
5.455.003,28

ДОБОЈ
285.055,68
281.337,78
269.384,76
606.776,68
285.987,45
238.266,66
228.111,34
206.955,86
199.643,47
217.461,91
209.818,16
233.130,46

ПРИЈЕДОР
126.615,92
112.287,08
127.365,41
142.425,45
110.911,19
100.275,65
96.749,35
82.798,75
100.737,76
115.446,06
98.379,50
103.152,75

БИЈЕЉИНА
215.834,07
248.173,51
222.301,47
361.229,86
228.996,91
255.377,08
181.374,30
184.668,81
210.000,75
169.091,15
159.845,41
138.823,04

ТРЕБИЊЕ
85.083,25
163.824,42
110.637,63
94.413,93
99.411,21
109.069,67
75.350,76
142.395,58
159.893,44
128.748,13
137.070,03
140.095,17

-2.000,93
3.259.929,28

-1.699,79
1.315.445,08

-3.966,27
2.571.750,09

-532,88
1.445.460,34
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УКУПНО
1.388.623,03
1.514.280,20
1.341.045,46
1.820.689,04
1.268.444,60
1.242.890,85
1.097.712,88
1.236.472,04
1.219.701,30
1.127.754,18
1.149.056,91
1.118.869,16
8.988,63
-14.667,45
15.519.860,83

У наредном графикону приказано је мјесечно кретање броја корисника новчане
накнаде.
Графикон бр.10

У складу са чланом 37. Закона о посредовању у запошљавању и правима за
вријеме незапослености, незапосленом лицу припада и право на пензијско и
инвалидско осигурање у трајњу до три године, уколико са тим стажом осигурања
испуњава услов за старосну пензију. Ово право незапослено лице остварује у
надлежном фонду у складу са законом.
Приказ издвојених средстава дат је у сљедећој табели:
Табела бр. 47
БРУТО ЧЛАН 37. ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2016. ГОДИНУ
ФИЛИЈАЛА
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО

И.САРАЈЕВО
9.217,59
12.658,62
8.014,09
11.531,55
18.464,19
16.192,74
11.010,87
13.282,54
18.374,47
17.338,28
18.150,05
13.067,05
167.302,04

БАЊА ЛУКА
27.005,80
35.404,74
34.009,39
28.173,55
35.809,70
39.786,05
32.212,47
41.051,03
46.086,81
40.031,70
45.078,52
40.656,25
445.306,01

ДОБОЈ
9.769,15
10.666,91
12.994,85
17.476,39
11.998,63
13.737,57
12.936,07
12.443,69
12.313,84
10.875,52
12.482,25
12.202,76
149.897,63

62

ПРИЈЕДОР
9.424,26
13.415,78
9.302,15
10.548,36
11.893,75
11.620,59
9.808,39
17.078,75
16.320,34
11.114,13
10.953,53
13.894,32
145.374,35

БИЈЕЉИНА
11.128,64
19.052,80
20.527,86
11.442,46
17.998,83
12.947,71
16.373,73
15.775,25
11.250,72
16.226,96
11.035,74
17.376,75
181.137,45

ТРЕБИЊЕ
10.013,78
12.002,48
9.432,97
12.786,68
13.025,24
14.770,23
20.720,79
19.630,05
16.602,05
23.994,94
24.782,59
24.107,35
201.869,15

УКУПНО
76.559,22
103.201,33
94.281,31
91.958,99
109.190,34
109.054,89
103.062,32
119.261,31
120.948,23
119.581,53
122.482,68
121.304,48
1.290.886,63

За остваривање права по основу члана 37. Закона о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме незапослености у 2016. години издвојено је
1.290.886,63 КМ, што је за 7,17 % мање него у 2015. години када је за остваривање
овог права издвојено 1.390.564,59 КМ.
У 2016. години ово право просјечно мјесечно је остварило 643 лица.
У наредном графикону дат је мјесечни преглед кретања броја корисника права
по члану 37. Закона.
Графикон бр.11

Право на здравствено осигурање са 31.12.2016. године остварило је 157.072
незапослених лица на терет Буџета Републике Српске и 2.715 лица, корисника
новчане накнаде остварило је ово право на терет Завода.
На основу изнесених показатеља видљиво је да је за права по основу
незапослености у 2016. години издвојено укупно 16.810.747,46 КМ.

4. ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА
И СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Због проблема насталих у раду ИТ сектора у 2015 години, када је дошло до
скоро потпуне блокаде рада информационог система, истраге МУП-а о евентуалном
нестанку база података неопходних за функционисање институције, одласка
инжењера (6 мјесеци у сектору није било ниједног ВСС инжењера) као и
недостатка техничке документације изведеног стања информационог система
извршена је Ревизија (аудит) информационог система - ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске од стране ревизорске куће Deloitte d.o.o. Бања Лука, како би се
створили основни предуслови за несметано функционисање ИТ сектора и
цијелокупног информационог система Завода. Сам информациони систем Завода за
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запошљавање у великој мјери је израђен од стране, управо инжењера који су
напустили Завод, настајао кроз дужи низ година како су финасијаска средства
дозвољавала и како су се јављале потребе за одређеним ургентним активностима,
без превеликих финансијских улагања, углавном заснован на open source
технологијама.
Након извршене ревизије комплетног информационог система (апликативног,
хардверског и системског софтвера, сегмента везаног за заштиту ИС-а, те
организације информационих сервиса) дат је преглед и оцјена за сваку ставку
појединачно као и низ препорука. Неке од тих препорука је могуће имплементирати
у краћем временском периоду, а неке захтјевају дужи период имплементације
зависно од доступних финансијских средстава.
Најзначајнија препорука се односила на бекап систем, те је крајем 2016
покренута набавка бекап система, као и потребне надоградње пратеће
инфраструктуре у ту сврху.
Такође, планом и програмом рада предвиђене активности сектора за
информатику анализу и информисање одвијале су се према, потребама и
промјенама пословних процеса и законских промјена, захтјевима и потребама
корисника система као и плановима рада других сектора и служби Завода за
запошљавање Републике Српске.

4.1. Апликативна и комуникацијска подршка пословним процесима
4.1.1. Апликативна подршка за апликације у употреби
-LKR/LMIS апликација - подсистем за прикупљање података о незапосленим
лицима, кретању на евиденцијама, те за статистичко-аналитичко извјештавање у
вези незапослености, као и посредовању у запошљавању. Свакодневна
комуникација с корисницима у сврху обезбјеђења исправног функционисања
апликације. Служи као подлога за све извјештаје о стању незапослености, како
унутар институције, тако и за све вањске кориснике.
-ЕЛМО подсистема за унос и праћење незапослених лица, регистрацију у
информациони систем Пореске управе РС и обрачун доприноса за здравствeно
осигурање незапослених лица заснован на WEB технологији (Закон о
доприносима “Службени гласник Републике Српске” број116 од 13.12.2012.
године):
Одржавање апликације у смислу свакодневне размјена података са информационим
системом Пореске управе у сврху обезбјеђења здравственог осигурања лица на
евиденцијама Завода.
-ЕЕАМ - подсистема за праћење и оцјену мјера активне политике
запошљавања заснованог на WEB технологији. Софтвер имплементиран у току
2013. године, намјењен за свеобухватно праћење: подносиоца захтјева-тражиоца
подстицаја, од одобравања до реализације и исплате новчаних средстава, као и
праћење остварених ефеката кроз вријеме (у смислу задржавања посла).
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У трећем кварталу 2015. године потписан Уговор о одржавању са екстерном
фирмом Нада тим из Бања Луке.
Посебна функционалност изведена у сектору: Након провјера радног статуса
лица укључених у активне мјере кроз систем Пореске управе утврђивање ефеката
појединих активних мјера.
-Подсистем „дозволе.zzzrs.net“ - за издавање и праћење радних дозвола издатих
страним држављанима
Одржавање апликације засноване на WEB технологији и развијене унутар сектора.
Креирање извјештаја по потреби. Прецизни извјештаји о стању издатих радних
дозвола по свим параметрима.
-Подсистема „радници. zzzrs.net“ -евиденција о запосленим радницима Завода
Одржавање апликације засноване на WEB технологији и развијене унутар сектора.
Креирање извјештаја по потреби.
-Подсистем „DMS“ (Document managment system финасиран
из пројекта
YEP)
Активности започете почетком 2015. године на увођењу новог софтвера за
праћење
кретања документације унутар цјелокупне организационе структуре
Завода. Крајњи циљ: сви документи организовани по задатом (законском) моделу
спремни за рад по инстанцама и спремни за архивирање.
За потребе предстојеће имплементације извршена реорганизација Active
Directory-a-по захтјеву извођача, те завршено увођење у Active Directory свих
корисника и рачунара. Уз помоћ радника службе извршена обука за рад на ДМС-у
за све кориснике (око 190 радника)
4.1.2. Оперативна подршка и одржавање, континуирано праћење и одржавање
рачунарске опреме
У циљу обезбеђивања техничких предуслова за исправно 24 часовно
функционисање ИС ЗЗЗРС, вршено је редовно одржавање - поправка опреме у
застоју и замјена дотрајалих дијелова и дотрајале рачунарске и комуникационе
опреме, као и одржавања беспрекидног напајања. Такође вршени су и превентивни
прегледи опреме, гдје
радни услови на терену не обезбјеђују потребан ниво
захтјеваног радног окружења (ово се нарочито односи на серверске машине), као и
дистрибуција и опремање радних мјеста у свим организационим јединицама
новонабављеном опремом или реалокацијом постојеће која задовољава постојеће
апликације.
Информационо-комуникациона
подршка
подразумијева
свакодневну
комуникацију са корисницима и то на: рјешавању проблема у коришћењу опреме,
отклањању проблема на системском или апликативном софтверу кориштењем
даљинског приступа или давањем инструкција за отклањање истих.
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4.2. Статистичко-аналитчка обрада
Обрада података те израда статистичких извјештаја темељ су за праћење
кретања и структуре евидентиране незапослености, улазака у незапосленост те
излазака из незапослености по основи запошљавања или других разлога.
Вршена је редовна израда мјесечних, тромјесечних, полугодишњих и
годишњих извјештаја за екстерне и интерне кориснике. Такође обрађивани су и
захтјеви екстерних и интерних корисника према задатим параметрима.
То подразумијева процесирање, исписивање, те даљњу обраду око 2.200
различитих врста статистичко-аналитичких прегледа.

5. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске одржао је у 2016.
години тринаест сједница на којима је разматрао најзначајнија питања из
надлежности Завода и остваривања функција запошљавања. С тим у вези усвојени
су:
 Програм рада за 2017. годину;
 Финансијски план -буџет за 2017. годину;
 План набавки Завода за 2017. годину;
 Извјештај о раду Завода за 2015. годину;
 Извјештај о извршењу Финансијског плана- буџета за 2015. годину;
 Периодични извјештаји о извршењу Финансијског плана;
 У децембру 2016. године усвојен је и Ребаланси Финансијског плана за 2016.
годину, као и Ребаланс Плана набавки за 2016. годину;
 Извјештај Комисије за попис имовине ЈУ Завод о извршеном попису за 2015.
годину
са доношењем одлука
о усвајању извјештаја, отпису и расходу
основних средстава и ситног инвентара;
 Елаборат о извршеном попису за 2015 годину.
Од интерних аката Завода Управни одбор је у претходној години донио одлуке о
усвајању:
 Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске;
 Правилника о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са
посла;
Управни одбор Завода усвојио је и Оперативни план за реализацију програма
запошљавања у Републици Српској за 2016. годину, а од нових пројеката у 2016.
години усвојени су:
-”Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2016. години”;
- Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца
ВРС, ратних војних инвалида ВРС и незапослених демобилисаних бораца ВРС“Заједно до посла”;
-”Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у
66

Републици Српској”;
- “Пројекат подршке запошљавању лица изнад 45 година старости”;
Управни одбор је донио одлуку о расписивању јавног позива за коришћење
средстава по пројектима запошљавања у 2016. години, након чега је услиједило и
доношење појединачних одлука о одобравању средстава.
У фебруару 2016. године Управни одбор је донио одлуку о усвајању Пројекта
подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2016. години, као и одлуку о
расписивању јавног позива за кориштење средстава по овом пројекту.
У складу са одлуком Владе РС о измјени Акционог плана запошљавања за 2016.
годину у октобру су усвојене измјене Оперативног плана за реализацију програма
запошљавања у РС у 2016. години, те је с тим у вези услиједило поновно
расписивање јавног позива за кориштење преосталих средстава по Пројекту
подршке стицања радног искуства младих у статусу приправника.-компонента I.
Управни одбор је донио и одлуку о утврђивању квоте радних дозвола за
запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за
2017. годину.
Управни одбор је између осталог донио и одлуке о класификовању
ненаплативих потраживања Завода, расподјели буџетског суфицита, усклађивању
вриједности акција, измјени одлуке о избору понуда за набавку банкарских услуга
за вођење рачуна за депозит по виђењу, искњижавању стамбеног простора Завода,
измјени Плана набавки за 2016. годину, усвајању Плана безбједности личних
података у Заводу, одобравању средстава за интервентно одржавање
информационог система Завода, одобравању средстава за набавку услуга екстерне
ревизије информационог система, покретању отвореног поступка , именовању
комисије и одобравању средстава за набавку бекап система - надоградња активне и
пасивне мрежне опреме Завода, избору добављача и одобравању средстава за
набавку резервних дијелова за одржавање рачунарске опреме, одобравању
средстава за набавку рачунара, избору понуђача и одобравање средстава за набавку
лиценце за обнављање антивирусног софтвера као и за набавку софтвера и опреме
за попис основних средстава. Такође, одобрена су средстава за одржавање хигијене
за потребе Завода, набавку тонера, набавку услуга штампања и умножавања
приручника, образаца и блоковске робе, као и набавку услуга сервисирања и
одржавања возила Завода.
Управни одбор усвојио је и:
 Информацију о укњижби пословних просторија Завода;
 Информацију о реализацији Пројекта ССНЕСП за период 2011-2015 година;
 Информацију о оствареним ефектима Пројектима подршке запошљавању у
пољопривреди у 2013. години;
 Информацију о оствареним ефектима Пројекта подршке запошљавању и
самозапошљавњу дјеце погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и
незапослених демобилисаних бораца ВРС-”Заједно до посла” у 2014. години;
 Информацију о оствареним ефектима Пројекта подршке стицању радног
искуства младих у статусу приправника у 2013 и 2014. години;
 Информацију о оствареним ефектима Пројекта подршке запошљавању у
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привреди РС у 2013 и 2014. години;
На дневном реду нашао се и Извјештај о ревизији Информационог система
Завода.
Када је ријеч о санацији и адаптацији пословних простора Завода Управни
одбор је у 2016. години донио одлуке о покретању поступка, именовању комисије,
избору понуђача и одобравању средстава за адаптацију просторија Централне
службе Завода и просторија Бироа за запошљавање Кнежево.
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