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УВОД

Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019.
година, обухвата између осталог и запошљавање и тржиште рада. На основу
идентификованих кључних препрека, основна реформска мјера Владе Републике
Српске у 2017. години, у овој области односила се на повећање ефикасности
тржишта 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.

Кретање броја незапослених лица у Републици Српској у 2017. години има
позитиван тренд, односно тај број се смањивао из мјесеца у мјесец.
Истовремено је евидентиран мањи број незапослених у односу на претходну
годину. Претходну констатацију потврђују и подаци према којима се са
31.12.2017. године на евиденцији Завода за запошљавање налазило 114.364
незапослених лица. У односу на децембар 2016. године, када је регистровано
125.906 лица, број незапослених мањи је за 11.542 лица или 9,2%.
То је допринијело да је у 2017. години анкетна стопа незапослености износила
21%, те да је мања у односу на претходну годину када је износила 24,8%.

Наравно, овдје треба имати у виду и реформе на тржишту рада које захтијевају
брижљиво планирање и постепеност у реализацији мјера активне политике
запошљавања. У циљу имплементације највећег броја мјера и у 2017. години је
коришћен приступ који подразумијева континуиран рад на креирању,
спровођењу, евалуацији и корекцији конкретних мјера. Битно је истаћи да су се
реализовали већ започети реформски задаци у оквиру институционалног јачања
Службе запошљавања, како би се створили предуслови за успјешну реализацију
активних мјера. У оквиру тога, посебна пажња посвећена је савјетодавном
процесу и раду са незапосленим лицима.

Узимајући у обзир циљеве Стратегије запошљавања Републике Српске
2016-2020, Извјештај о раду ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске за 2017.
годину даје све релевантне показатеље и параметре који су карактерисали
кретања на тржишту рада у 2017. 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

На укупно стање незапослености, као и на могућности новог
запошљавања битно утичу укупна економска кретања и стање привреде у
Републици Српској.

„Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске,
бруто друштвени производ у првом полугодишту 2017. године, у односу на исти
период 2016. године има позитивну стопу раста од 1,8%. Највећи допринос овом
расту имао је реални раст у Прерађивачкој индустрији (5,4%) што указује на
повећање привредне активности. Расположиви подаци за 2017. годину указују
на наставак позитивних кретања ових компонената и њихов позитиван допринос
расту БДП-а.

У периоду јануар-август 2017. године стопа раста индустријске
производње износила је 2,2%, чему је допринијело повећање производње у
областима: прерађивачка индустрија (5,8%), вађење руда и камена (0,5%), док је
у области производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација забиљежен пад (-4,2%). У оквиру индустријске производње,
регистровано је повећање броја запослених од 4,3% и раст промета индустрије
од 9,1%, с тим да је највећи раст остварен у промету капиталних и
интермедијарних производа.

У горе наведеном периоду, спољнотрговинску размјену карактерише
даље смањење спољнотрговинског дефицита за 8,8%, као резултат повећања
извоза од 21,3% и увоза од 10,8%, док покривеност увоза извозом износи 71,2%.
У односу на исти период прошле године, обим спољнотрговинске размјене већи
је за 14,9%. Највећи допринос расту извоза, као и у претходној години,
забиљежен је у областима: прерађивачка индустрија, производња и
снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и
пољопривреда, шумарство и риболов.

Највеће учешће у структури извоза и увоза има област прерађивачка
индустрија 84,4% - 80,7%, респективно, што значи да има најзначајнији
допринос расту извоза и увоза.”1

Преглед стања незапослености у четворогодишњем периоду приказан је у
табели и графикону бр. 1:

1 Извор: Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године
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Табела бр. 1.
мјесец 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
јануар 150.193 143.707 136.349 126.372
фебруар 150.042 143.840 136.056 126.095
март 148.253 142.804 135.690 124.527
април 146.172 141.138 134.527 123.138
мај 145.799 139.677 133.979 120.868
јун 145.938 140.294 133.041 120.036
јул 146.616 140.133 131.927 118.896
август 145.984 138.220 130.781 117.820
септембар 143.955 137.502 128.464 116.936
октобар 142.825 135.569 126.909 116.274
новембар 142.573 135.115 126.274 115.347
децембар 142.675 135.585 125.906 114.364
Годишњи
просјек 145.919 139.465 131.659 120.056

Као и у претходним годинама, и у 2017. години настављља се тренд
постепеног пада броја незапослених лица на евиденцији ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске.

Са 31.12.2017. године на евиденцији Завода за запошљавање Републике
Српске налазило се 114.364 незапослених лица. У односу на исти период 2016.
године, када је на евиденцији регистровано 125.906 лица, број незапослених
смањио се за 11.542 или 9,2%. Током цијеле 2017. године број незапослених
лица је константно опадао, па је тај број у децембру мањи за 12.008 или 9,5%, у
односу на јануар, кад је евидентирано 126.372 незапослених лица.

Ако се упоређује број незапослених са 31.12.2017. године са истим
периодом 2014. године, тај број је мањи за 28.311 незапослених лица или 19,8%.

Просјечна мјесечна вриједност броја незапослених лица у 2017. години
износи 120.056, што је за 11.603 или 8,8% мање него претходне године. Ако се
посматра четворогодишњи период (2014-2017), годишњи просјек броја
незапослених је мањи за 17,7%.

Графикон бр. 1
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ПРЕГЛЕД СТАЊА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ СА 31.12.2017. ГОДИНЕ ПО
ФИЛИЈАЛАМА

У табели и графикону бр. 2 дат је преглед стања незапослености по
филијалама на дан 31.12.2017. године. Анализа датих података указује да је у
филијали Бања Лука, као највећем привредном и административном центру
Републике Српске, регистрован највећи број незапослених лица, и то 28% од
укупног броја евидентираних незапослених лица. У филијали Добој
регистровано је 17% незапослених лица, а слиједе филијала Бијељина и И.
Сарајево са 12%, филијала Требиње са 11%, и филијале Приједор и Зворник са
по 10% од укупног броја незапослених са евиденције Завода за запошљавање
Републике Српске.

Број незапослених жена са 31.12.2017. износи 57.077, што чини 49, 9% од
укупног броја незапослених жена. Ако посматрамо заступљеност незапослених
жена по филијалама, уочићемо да је тај распоред исти као и кад се посматра
укупан број незапослених лица.

Табела бр. 2

Графикон бр. 2
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1.2. Образовна структура незапослених лица

КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА АКТИВНЕ ПОНУДЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ПЕРИОДУ 2014 – 2017. ГОДИНЕ

Табела бр. 3

У претходној табели и у графикону број 3, дат је преглед учешћа стручне
спреме у укупном броју незапослених, односно кретање квалификационе и
полне структуре незапослених лица - активна понуда, у периоду 2014 - 2017.
године.

У 2017. години највеће учешће, у укупној регистрованој незапослености,
имају лица са III степеном образовања, и то - 33,65%. Затим слиједе лица са
средњом стручном спремом, са учешћем од 30,38%, неквалификована лица са
20,98%, док је учешће лица са VII степеном образовања - 10,55%.

Анализа образовне структуре незапослених лица - активна понуда, у
четворогодишњем периоду указује на процентуално смањење нижих степена
образовања у укупном броју незапослених, и повећање у области средње и
високе спреме.

У 2017. години учешће средње стручне спреме у укупном броју
незапослених износило је 30,38%, што је веће за 1,45 процентних поена у
односу на 2014. годину (28,93%). Учешће високе стручне спреме у односу на
2014. годину веће је за 1,23 процентних поена.

Иначе, анализа квалификационе структуре у четворогодишњем периоду
указује на константност одређених степена стручне спреме у укупном броју
незапослених. Од 114.364 незапослених лица, најбројнија су лица са III
степеном, односно КВ - 38.481 лица, IV степеном - 34.739 незапослених, што је
константна карактеристика када је у питању образовна структура незапослених
лица.

Тренд благог пораста броја жена у укупном броју незапослених, из
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претходних година наставља се и у 2017. години. Њихово учешће се креће од
48.35% у 2014. години до 49,91% у 2017. години.

Са аспекта понуде и потражње за одређеним струкама и занимањима
битна је и бројчана заступљеност појединих занимања унутар степена
образовања.

У трећем степену (КВ) највише регистрованих лица је у сљедећим
струкама и занимањима: металци (6.942), трговци и сродни (6.692),
механичари и машинисти (4.596) и угоститељи и сродни (4.075).

У четвртом степену (ССС) највише регистрованих лица је у сљедећим
струкама и занимањима: финансијски радници и економски техничари (6.498),
механичари и машинисти (4.530), матуранти гимназије (4.138), електричари и
енергетичари (2.764), здравствени радници (1.972), угоститељи и сродни (1.783).

У шестом степену (ВШС) регистровано је највише лица у сљедећим
струкама и занимањима: финансијски радници и економисти (525), правници
(131) и инжењери организације рада и сродни (114).

У седмом степену образовања (ВСС) највише незапослених лица је
регистровано у сљедећим струкама и занимањима: финансијски радници и дипл.
економисти (3.175), дипломирани правници (1.690) и дипломирани инжењери
пољопривреде (536). Такође, велики је број регистрованих лица са занимањима
из области просвјетне струке – професори разредне наставе (692), професори
физичког васпитања (380), професори енглеског језика (332), дипломирани
васпитачи (318), професори српског језика (237), дипломирани педагози (233),
дипломирани психолози (223).

Графикон бр. 3
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1.3. Преглед стања незапослености према дужини чекања

ПРЕГЛЕД ДУЖИНЕ ЧЕКАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРЕМА СТЕПЕНУ
ОБРАЗОВАЊА

Табела бр. 4

Анализа дужине чекања на евиденцији указује да на запослење до једне
године чека 27.801 незапослено лице или 24,3% од укупног броја незапослених.
Од једне до три године чека 20%, од три до пет година 12,4%, од пет до седам
10,2%, од седам до девет година 8,2%, и дуже од девет година чека 24,8%
незапослених лица.

Највећи удио лица која чекају на посао дуже од девет година су
квалификовани радници - 10.607 и радници без занимања - 9.073. Такође, преко
девет година чека 6.987 лица средње стручне спреме. Уједно, лица са овим
степенима образовања је и највише на евиденцији. Лица са високом стручном
спремом најбрже долазе до посла.

Графикон бр. 4

У графикону број 4. дат је приказ процентуалног учешћа дужине чекања
у периоду од 2014. до 2017. године. Анализа дужине чекања у четворогодишњем
периоду указује на повећање броја лица која чекају на запослење дуже од девет
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година и то за 6,9 процентних поена. Број лица која чекају на запослење до једне
године постепено се смањивао од 2014. године. Међутим, њихов број се
незнатно повећао у 2017. години и то за 0,5 процентних поена у односу на 2016.
годину.

У табели бр. 5 дат је преглед дужине чекања на запослење према
годинама старости незапослених лица на евиденцији ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске са 31.12.2017. године.

У укупном броју лица на евиденцији, највише је лица старосне доби од
30-44 године (39.793), а најмање лица старосне доби од 55-65 година (14.180).
Међутим, анализа њихове дужине чекања указује на то да се са годинама
старости повећава и дужина чекања на запослење.

До једне године на евиденцији највише је лица старосне доби од 15-29
година, 13.510 или 44% од укупног броја лица ове старосне доби, а лица
старости од 55-65 година свега 2.016, што чини 12% од укупног броја лица исте
старосне доби, док 41% лица старосне доби од 55-65 година на евиденцији чека
преко девет година.

ДУЖИНА ЧЕКАЊА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ЕВИДЕНЦИЈИ СА 31.12.2017. ГОДИНЕ

Табела бр. 5

Чекање
(год)

15-29 г. 30-44 г. 45-54 г. 55-65 г.

УКУПНО

Ук
уп
но

%
од

ук

же
на

%
од

ук
ж

Ук
уп
но

%
од

ук

же
на

%
од

ук
ж

Ук
уп
но

%
од

ук

же
на

%
од

ук
ж

Ук
уп
но

%
од

ук

же
на

%
од

ук
ж

0-1 13.510 44% 6.485 43% 8.671 22% 4.193 20% 3.604 13% 1.637 12% 2.016 12% 712 10% 27.801

1-3 9.049 30% 4.571 30% 7.632 19% 4.051 19% 3.888 15% 1.867 14% 2.355 14% 864 12% 22.924

3-5 4.131 13% 2.071 14% 5.274 13% 2.750 13% 2.933 11% 1.439 11% 1.847 11% 698 10% 14.185

5-7 2.108 7% 1.051 7% 4.504 11% 2.404 11% 3.005 11% 1.568 11% 2.096 12% 893 12% 11.713

7-9 1.140 4% 544 4% 3.703 9% 1.877 9% 2.725 10% 1.351 10% 1.778 10% 719 10% 9.346

9 + 728 2% 398 3% 10.009 25% 5.881 28% 10.570 40% 5.793 42% 7.088 41% 3.260 46% 28.395

Укупно 30.666 15.120 39.793 21.156 26.725 13.655 17.180 7.146 114.364

1.4. Преглед лица пријављених у току 2017. године

У току 2017. године на евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске пријављено је укупно 60.606 лица или у просјеку мјесечно 5.050 лица. У
односу на претходну годину број новопријављених лица на евиденцији смањио
се за 79 лица или 0,1%.

Анализа пријављених на евиденцији према претходном радном искуству
указује да је у 2017. години, без радног искуства укупно пријављено 20.532 лица
што је за 5,3% мање у односу на прошлу године, када је на евиденцији било
пријављено 21.688 лица без радног стажа.

У 2017. години долази до повећања броја пријављених лица која имају
радно искуство за 2,8% у односу на претходну годину. У 2017. години укупно је
пријављено 40.074 лица, која имају радно искуство, а у 2016. години 38.997
лица.

Анализа броја лица пријављених на евиденцији у четворогодишњем
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периоду показује да долази до пада броја лица која се пријављују на евиденцију
први пут (без радног стажа), док се број лица која долазе из радног односа,
повећава.

Од укупног броја пријављених лица која имају радно искуство (40.074),
највећи удио чине лица којима је престао радни однос на одређено вријеме, и то
14.324 лица или 35,7% од укупног броја пријављених лица са радним искуством.
У односу на 2016. годину њихов број је већи за 0,8%.

Велики број пријављених на евиденцију су и лица која су споразумно
прекинула радни однос (11.454). Овај број је у односу на претходну годину већи
за 14,3%. По основу престанка радног односа због организационих промјена
(технолошки вишак) пријављено је 6.621 лица, што је за 4,3% мање у односу на
прошлу годину, када је пријављено 6.917 лица.

Ако се анализира број лица који је остао без посла по основу стечаја и
престанка рада послодавца исти знатно опада у четворогодишњем периоду.

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 останка
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.

Наведени подаци приказани су у табели бр. 6.

Табела бр. 6

Година

1. ПРВИ
ПУТ
(БЕЗ

СТАЖА)

2.ВЕЋ БИО ЗАПОСЛЕН (СА РАЗЛОГОМ ПРЕСТАНКА РО)

Стечај

Престана
к рада

послодав.

Технолошки
вишак (орг.
промјене)

Престана
к рада на
одређено

Изјава
радника-
послод.

о
прекиду

ро

Спораз.
прекид
ро

Остали
разлози

2. УКУПНО
СА РАДНИМ
ИСКУСТВОМ

УКУПНО
НОВОПРИ-Ј
АВЉЕНИХ

2014 24.358 600 3.535 9.053 12.082 2.210 9.085 808 37.373 61.731
2015 22.339 607 3.019 7.850 13.367 2.048 9.213 723 36.827 59.166
2016 21.688 687 3.322 6.917 14.438 2.705 10.019 909 38.997 60.685
2017 20.532 391 2.999 6.621 14.324 3.428 11.454 857 40.074 60.606
(+/-)

2017-2016
укупно

пријављених

-1.156 -296 -323 -296 -114 723 1.435 -52 1.077 -79

-5,30%
-43,10
% -9,70% -4,30% -0,80% 26,70% 14,30% -5,70% 2,80% -0,10%

oстанци без посла у
2017 години²

213 1.506 4.577 10.282 2.293 7.440 430 26.741

oстанци без посла у
2016 години²

440 1.769 4.714 10.367 1.712 5.838 401 25.241

(+/-)
2017-2016
останци без

посла

-227 -263 -137 -85 581 1.602 29 1.500

-51,60
% -14,90% -2,90% -0,80% 33,90% 27,40% 7,20% 5,90%
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1.5. Престанак вођења евиденције

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАЗЛОГА ПРЕСТАНКА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПО
СУМИРАНИММЈЕСЕЧНИМИЗВЈЕШТАЈИМА ОД 2014. ДО 2017. ГОДИНЕ

Табела бр 7.

Укупан број лица брисаних са евиденције незапослених у 2017. години
био је 73.156 или у просјеку мјесечно 6.096. У односу на 2016. годину, кад је
укупан број брисаних износио 72.577, тај број је већи за 579 лица.

Анализа разлога престанка вођења евиденције указује да се највећи број
лица брише због запослења и обављања приватне дјелатности - 39.575 или
54,1%. У односу на 2016. годину тај број је већи за 1.414 лица или 3,7%.
Потом слиједе лица брисана због нередовног јављања - 22.130 или 30,3% од
укупно брисаних са евиденције. Овај број је у односу на 2016. годину мањи за
808 или 3,5%.

1.6. Стопа незапослености у Републици Српској

Анкетна стопа незапослености рачуна се као однос броја незапослених
лица и активног становништва, при чему је број незапослених лица и активног
становништва изведен 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 Републике Српске. Посљедњи подаци се односе на
2017. годину, према којима је стопа незапослености 21,0%.2

У периоду од 2014. до 2017. забиљежен је пад анкетне стопе
незапослености и то за 4,7 процентних поена.

2 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
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Графикон бр. 4

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈА ЗАПОШЉАВАЊА

2.1. Мјере активне политике запошљавања

Mјере активне политике запошљавања као сет активности усмјерен на
унапређење тржишта рада представља сваку врсту интервенције која ће
допринијети бржем запошљавању и повећању укупне запослености. Њихов
крајњи циљ је активирање и интегрисање што већег броја лица на тржиште рада.
У свим стратешким документима, мјере активне политике дефинишу се као
кључни основ дјеловања институција тржишта рада, а посебно јавних служби
запошљавања. Полазећи од законом прописаних функција Завода, стратешких
докумената у овој области као и утвђених мјера Владе Републике Српске, Завод
за запошљавање је у 2017. години тежиште активности усмјерио на активне
политике запошљавања као кључни основ рада и дјеловања. Приоритете у овој
области опредјелили су дефинисани стратешки циљеви Стратегије
запошљавања Републике Српске за период 2016-2020. године и оперативни
задаци за њихову реализацију.
Битно је истаћи да су се упоредо са овим активностима, реализовали већ
започети реформски задаци у оквиру институционалног јачања Службе
запошљавања, како би се створили предуслови за успјешну реализацију
активних мјера. У оквиру тога, посебна пажња посвећена је савјетодавном
процесу и раду са незапосленим лицима.

Конкретне мјере и активности утврђене су Програмом рада Завода за 2017.
годину и Акционим планом запошљавања као и мјерама Програма економских
реформи 2017-2019. године.

Мјере активне политике запошљавања реализоване су кроз сљедеће садржаје
рада:

 Реализација функције посредовања и унапређење мјера на усклађивању
понуде и потражње;
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 Повећање активности на тржишту рада, рад ЦИСО центара и Клубова за
тражење посла;

 Реализација мјера у области каријерног усмјеравања, информисања о
избору занимања, планирању каријере и развоју цјеложивотног учења;

 Прикупљање података о тржишту рада, анализа и праћење основних
показатеља о стању и потребама тржишта рада, праћење кретања
запошљавања, укупне запослености и незапослености;

 Реализација, праћење и евалуација пројеката запошљавања усвојених
Акционим планом запошљавања за 2016. годину чија се реализација
наставља и у 2017. години.

 Припрему, израду и реализацију пројеката запошљавања који су утврђени
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, а чији је непосредни
носилац реализације Завод за запошљавање.

 Институционално јачање капацитета Завода за запошљавање, јачање и
развој партнерских односа са другим актерима тржишта рада.

2.1.1. Реализација функције посредовања и унапређење мјера на усклађивању
понуде и потражње

Основни циљ ове мјере је промовисање и јачање функције посредовања ради
ефикаснијег усклађивања понуде и потражње, односно непосредно повезивање
послодаваца и активних тражилаца посла, брже укључивање на тржиште рада
као и повећање интереса кључних корисника за коришћење услуга Завода.

2.1.1.1. Рад са послодавцима

Посебан циљ у раду са послодавцима у току 2017. године био је ефикасније
задовољење исказаних потреба послодаваца, као и повећање броја послодаваца
који користе услуге посредовања.

Ова мјера се реализовала кроз сљедеће активности:
 На нивоу сваке филијале утврђен је годишњи план сарадње са

послодавцима;
 Успостављањe сарадње, повјерења и размјене информација са постојећим

послодавцима, новооснованим послодавцима и онима који нису користили
услуге Завода о потребама и отварању нових радних мјеста на начин да су
се формирале базе података о послодавцима, договарале посјете те
унаприједила квалитативна сарадња. Квантитет те сарадње мјерио се бројем
објављених огласа путем Завода, бројем прикупљених огласа, резултатима
посредовања и провјером нивоа задовољства послодаваца услугама које
Завод нуди. У току 2017. године на сајту Завода објављено је 3102 огласа
послодаваца за запошљавање 9377 лица и поднесено је 7.748 пријава
потреба за 14.063 радника;

 Вршена је размјена информација по свим основама са актерима на тржишту
рада. Завод је активно учествовао на сајму занимања у организацији
Министарства просвјете и културе Републике Српске (МПК РС). Потом,
учешће на округлом столу на тему „Тржиште рада- стање и изазови“ у
организацији Уније послодаваца, као и на округлом столу на тему „Знање
као развојна шанса“ у организацији МПК РС, анализа и периодично
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достављање података о стању на тржишту рада Савезу синдиката Републике
Српске, достављање података о стању на тржишту рада на тражење
локалних заједница, наставак редовне сарадње са ПК РС; Представници
Завода одазвали су се свим позивима и учествовали на организованим
јавним расправама у вези мјера активне политике запошљавања (шест
јавних расправа).

 Ефикаснија реализација поднесених пријава потребе за радницима;
 Праћење реализације пријава о слободним радним мјестима и упућивање

активних тражилаца посла у складу са захтјевима послодаваца;
 Вршене су активности на испитивању будућих потреба послодаваца тако да

је у 2017. години припремљена анкета, испуњени технички услови и
постављена платформа за „on-line” анкету која је активна до 31.01.2018;

 Развој партнерства са локалним заједницама у циљу стварања повољнијег
амбијента запошљавања и планирања потребних кадрова кроз развој
образовног система, вршен је на начин да је Завод за запошљавање
укључен у 20 локалних партнерстава од којих се 8 реализује кроз пројекат
ИЛО-Подршка локалним партнерствима за запошљавање у БИХ. Осталих
12 односи се на партнерства са јединицама локалне самоуправе, образовним
институцијама, невладиним организацијама, развојним агенцијама и
привредном комором. У извјештајном периоду извршена анализа стања
тржишта рада у 12 локалних заједница у којима су формирана локална
партнерства. У анализи стања на локалном нивоу учествовали су бирои за
запошљавање.

 У току 2017. године организована су четири сајма запошљавања, и то: у
Требињу, Бањалуци, Модричи и Палама. Укупно 109 послодаваца
учествовало је на сајмовима и исказане су потребе за 2.000 радника. Ефекти
сајмова очекују се крајем јануара 2018. године, јер се резултати сумирају
након одређеног времена по одржавању сајмова.

2.1.1.2. Рад са незапосленим лицима

Посебан циљ ове мјере у току 2017. године био је успостављање ефикаснијег
савјетодавног процеса и повећање броја незапослених лица која се запошљавају
посредством Завода.
Посебан акценат стављен је на савјетодавни рад са незапосленим лицима, и то
кроз:
- вођење интервјуа у складу са утврђеним стандардима,
- процјену запошљивости лица и
- реализацију индивидуалног плана активног тражења посла.

Рад са незапосленим лицима реализован је кроз сљедеће активности:
 Информисање новопријављених незапослених лица о правима и обавезама,

као и услугама које пружа Завод;
 Информисања о условима и могућностима за запошљавање;
 Упућивање на пријављене потребе као и друге изворе информација о

слободним радним мјестима;
 Адекватна процјена запошљивости и пружање подршке лицима која активно

траже запослење на основу извршене процјене, вршена је на начин да су у
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првој половини године радници Завода запослени у бироима, укључујући
одређен број радника из филијала и Централне службе Завода прошли
уводну обуку за примјену нових метода у раду бироа; обучени су тренери
који су подршка у провођењу савјетодавног процеса, израђен је документ
„Методе и поступци у раду бироа”.
У посљедњем кварталу 2017. године сви бирои почели су са примјеном
нових метода и поступака у раду. У савјетодавни процес, по новим методама,
укључено је 6.376 лица, која су профилисана према степену запошљивости у
одређене категорије.

 Утврђивање индивидуалног плана запошљавања, ревидирање и праћење
интензивно је почело у посљедњем кварталу када је имплементирана
апликација „Календар савјетовања и ИПЗ” која је омогућила израду и
праћење ИПЗ за активне тражиоце запослења који су укључени у
савјетодавни процес. У посљедња три мјесеца 2017. године ИПЗ је утврђен
за 1.985 акитвних тражилаца запослења

2.1.2. Повећање активности на тржишту рада, рад ЦИСО центара и
Клубова за тражење посла

Циљ ове мјере је повећање активности незапослених лица на тржишту рада,
посебно младих и дугорочно незапослених лица, односно повећање
запошљивости тражиоца запослења кроз развој вјештина за активно тражење
посла.

2.1.2.1. Активности ЦИСО центара у 2017. години

Ова мјера се реализовала кроз сљедеће активности:

 Информисање незапослених лица о могућностима укључивања на тржиште
рада;

 Израда „инфо-пакета” који подразумијевају све актуелне информације о
могућностима запошљавања, едукацијама, волонтирању и праксама,
посебно младих у циљу бржег укључивања у процес рада. Филијале,
односно ЦИСО прикупили си и припремили 447 информација од користи за
активацију младих када је у питању тржиште рада и исте су прослијеђене
свим бироима. Ова активност реализована је у форми „инфо-пакета” који се
објављују седмично на порталима који су намијењени младима (berza.ba,
hoću.ba, fb странице ЦИСО и Клубова за тражење посла).

 Коришћење инфо-пакета у индивидуалном и групном савјетодавном раду;
 Сарадња са невладиним организацијама у циљу обједињавања свих

релевантних информација битних за могућности запошљавања;
 Активностима развоја мотивације за активно тражење посла усмјереним ка

дугорочно незапосленим, младима и маргинализованим лицима. У
извјештајном периоду обухваћено је 11.836 незапослених лица код којих је
уочен недостатак мотивације за активно тражење посла.

 Кроз рад ЦИСО у ову активност укључено је 11.089 лица (5216 мушкараца и
5873 жена), а осталих 747 лица кроз клубове за тражење посла;

 Развијање вјештина писања радне биографије, пријаве за посао и интервјуа
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са послодавцем. Обуку за писање радне биографије прошло је 5.352 лица.
Обуку за развијање вјештина потребних за правилно представљање
послодавцима прошло је 4.664 лица, кроз редовне активности ЦИСО и
клубова за тражење посла.

2.1.2.2. Активности Клуба за тражење посла у 2017. години

 Подизање компетенција за активно тражење посла кроз уводне обуке
писање биографије, интервју са послодавцем и на који начин се директно
обратити послодавцу;

 Активностима стручне помоћи у подизању мотивисаности за активно
тражење посла, у извјештајном периоду кроз рад клубова за тражење посла
у ову активност је укључено 747 лица (322 мушкараца и 425 жена).

 Стручна помоћ у обуци и усвајању техника активног тражења посла и
разговора са послодавцем. Обављено је 1.247 директних интервјуа са
послодавцима;

 Пружање могућности за директно конкурисање на упражњена радна мјеста -
1.278 пријава на конкурсе и 1.925 писмених обраћања послодавцима уз
личну биографију;

 Континуирана промоција позитивних примјера добре праксе корисника
услуга; На веб порталу Завода је у периоду извјештавања објављено 35
позитивних прича гдје су незапослена лица изнијела своја искуства о
сарадњи са Заводом са коначним исходом запошљавања. Акценат је стављен
на запошљавање кроз Пројекте које реализује Завод. Позитивни примјери
запошљавања обухватали су и кориснике услуга ЦИСО и Клубова за
тражење посла.

 Развијање вјештина коришћења различитих извора информација о
слободним радним мјестима и послодавцима;

 Водитељи Клубова за тражење посла прошли су обуку за предузетништво
„Пут до успјешног предузетника” кроз 7 модула у организацији Пројекта
запошљавања младих „YEP,” те су своја знања кроз програм обуке у Клубу
преносили на незапослена лица која су имала интересовање за покретање
властитог бизниса.

 У циљу провјере адекватности успоставе активне мјере групног савјетовања
и провођења обука за клубове за тражење посла у 2017. години, планирано
је ширење мреже клубова. У извјештајном периоду у бироима Лакташи,
Прњавор, Фоча, Сребреница и Источна Илиџа, извршена је анализа потреба
за отварањем нових клубова на тим локацијама те неопходне инвестиције
које би произашле из ове активности. Очекује се реализација и
успостављање клубова на овим локацијама у току 2018. године

2.1.3. Реализација мјера у области каријерне оријентације, информисања о
избору занимања, планирању каријере и развоју цјеложивотног учења

Циљ ове мјере је осигурати континуирану подршку појединцу или групи у
доношењу одлука које се тичу избора занимања и управљања развојем властите
каријере, ширење свијести о значају правилног избора занимања и
континуираном праћењу потреба тржишта рада, као и важности цјеложивотног
учења.
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2.1. 3.1. Професионално информисање

Посебни циљеви ове мјере су:
 Превенција погрешног избора занимања;
 Јачање компетентности корисника у доношењу продуктивних каријерних

одлука;
 Повећање компетентности у доношењу одлука у вези избора занимања.

Ова мјера реализовала се кроз сљедеће активности:
 Прикупљање, организовање и пласирање информација о стању на тржишту

рада;
 Анализа потреба послодаваца и праћење промјена на тржишту рада у регији

и шире;
 Индивидуално, непосредно и групно информисање корисника:

- у Центрима за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО),
- информисање ученика завршних разреда основне и средње школе на
терену;
- на сајмовима професионалне оријентације и другим манифестацијама
- у организацији са партнерима;

 Активностима професионалног информисања обухваћено је 6.541 ученик
завршних разреда основних и средњих школа, у 326 одјељења.

 Ученици завршних разреда основних школа су у ову активност били
укључени у директном групном информисању од стране сарадника Завода
(3.515 ученика у 166 одјељења) а ученици завршних разреда средњих школа
(3.026 ученика у 160 одјељења) посредством педагога који су за ову
активност обучени од стране сарадника Завода кроз радионице „Зумирај
запошљавање младих” (77 педагога у средњим школама је прошло обуку).

 Информисање путем електронских медија (сајт, ТВ, радио) и штампаних
медија (водичи и брошуре); Завод је путем свог сајта објавио публикацију
„Избор занимања и стање на евиденцији за 2016. годину”, гдје су јасно
приказани подаци о стању на евиденцији по занимањима, струкама и
бироима. Подаци се објављују једном годишње, а током године је вршена
припрема публикације за 2017. годину.

 Наставак сарадње са Министарством просвјете и културе и директна
сарадња са школама; Завод је активно учествовао на сајму занимања у
организацији Министарства просвјете и културе Републике Српске (МПК
РС), као и на округлом столу на тему „Знање као развојна шанса“ у
организацији МПК РС.

 Учешће на састанцима, обукама и конференцијама који за тему имају
професионално информисање и развој каријере ради праћења стања у овој
области у региону као и унапређење ове функције Завода.

2.1.3.2. Образовање одраслих и цјеложивотно учење

Област образовања одраслих је врло значајан сегмент рада, првенствено због
неусклађености образовања са тржиштем рада.
Посебни циљеви односе се на:
- Унапређење квалитета радне снаге, односно подизање нивоа конкурентности и



19

запошљивости незапослених лица на отвореном тржишту рада;
- Стицање додатних знања и вјештина потребних за обављање конкретних
послова код послодавца;
- Подстицање успјешне професионалне адаптације и каријерног развоја
појединаца;
- Подизање свијести о значају цјеложивотног учења.

Ова мјера реализовала се кроз сљедеће активности:
 Наставак сарадње са Заводом за образовање одраслих и другим

институцијама из области образовања;
 Покренута иницијатива ПК за реализацију Програма преквалификације,

доквалификације и обуке за потребе привреде. Циљна група Програма су
незапослена лица која имају положену „Ц“ категорију за управљање
моторним возилима и треба да се доквалификују кроз програм за категорију
„Д“ за управљање аутобусима. У припремном дијелу за овај програм Завод
је припремио анализу стања на евиденцији свих заинтересованих лица и том
приликом је утврђено да има 2.440 лица на евиденцији који испуњавају
услове програма, а њих 250 је заинтересовано за исти.

 Веће ангажовање на препознавању и сагледавању неформално и
информално стечених компетенција (попуњен 81 Пасош компетенција у
току 2017. године);

 Подизање свијести о значају улагања у људске ресурсе;
 Учешће на састанцима, обукама и конференцијама који за тему имају

образовање одраслих и цјеложивотно учење ради праћења стања у овој
области у региону као и унапређење ове функције Завода.

 Представници Завода активно су учествовали у изради „Приручника за
унапређење ВЕТ квалификација БиХ“ као и у развоју 22 стандарда
занимања и стандарда квалификација кроз ЕПРД пројекат
„Квалификацијски оквир за цјеложивотно учење“

2.1.4. Прикупљање података о тржишту рада, праћење основних
показатеља о стању и потребама тржишта рада, праћење кретања
запошљавања, укупне запослености и незапослености

Циљ ове активности је предузимање одговарајућих мјера у складу са
промјенама на тржишту рада и постизање већих ефеката примјене активних
мјера.

Ова мјера се реализовала кроз редовно прикупљање података и вођење
евиденције у области запошљавања. Анализом података праћено је кретање на
тржишту рада, те правовремено извјештавано о стању, кретању и структури
незапослених, запослених са евиденције Завода, али и излазака из
незапослености из других разлога. Ове активности су остварене кроз израду
редовних стандардних и нестандардних извјештаја о стању и кретањима на
тржишту рада. Објављено је 12 статистичких билтена ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске на интернет сајту Завода.
Завод је сарађивао са другим институцијама и партнерима, посебно са
Републичким заводом за статистику.
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2.2. Запошљавања лица са евиденције Завода

У 2017. години, са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске,
по основу запослења и обављања приватне дјелатности брисано је 39.575 лица, у
просјеку мјесечно 3.297 лица. Овај број је у односу на 2016. годину већи за 1.922
лица или 5,9 %.

Број запослених са евиденције је већи за 13,1% у односу на план
запошљавања, утврђен Програмом рада за 2017. годину, којим је планирано да
се посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике запосли 35.000
лица.

Анализа запошљавања на мјесечном нивоу показује да је највећи број
запослених лица био у јулу и септембру, док је најмањи број лица запослен у
јануару и децембру.

Упоредни преглед броја запослених лица са евиденције по мјесецима у
2016. и 2017. години дат је у сљедећој табели:

Табела бр.8
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ПРЕГЛЕД ЗАПОШЉАВАЊА У 2017. ГОДИНИ ПОФИЛИЈАЛАМА

Табела бр.9

У претходној табели дат је преглед брисања лица са евиденције Завода по
основу запослења и обављања приватне дјелатности у 2017. години, по
филијалама.

Од укупног броја запослених са евиденције Завода, највећи број лица
запослен је у филијали Бања Лука 14.886 или 37,6%, затим слиједи филијала
Добој са 7.385 или 18,7 % и филијала Приједор са 4.901 или 12,4% запослених
лица. На подручју филијале И. Сарајево запослено је 3.686 или 9,3%, а у
филијали Бијељина 3.246 или 8,2 % од укупног броја запослених лица. Најмањи
број запослених је у филијалама Зворник и Требиње - 6,9%.

Од укупно броја запослених - 44,6% су жене.

Графикон бр.5
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТЕПЕНИМА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Табела бр.10

Анализа запошљавања по степенима стручне спреме показује да су од
укупног броја запослених са евиденције Завода - 34,0% лица са IV (13.475),
односно 33,3% лица са III степеном стручне спреме (13.180), који су уједно и
најбројнији на евиденцији. У VII степену стручне спреме запослено је 7.502 или
19% од укупног броја запослених у 2017. години.

Посматрано у четверогодишњем периоду уочен је тренд смањења броја
запослених лица нижих степена образовања, док се учешће лица са средњом и
високом стручном спремом повећава.

Графикон бр.6
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ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА ЗА
ПЕРИОД 2014-2017. ГОДИНА

Ако посматрамо четворогодишњи период (2014-2017), можемо уочити да
није дошло до значајнијих промјена укупног броја запослених лица са
евиденције по дјелатностима.

Анализирајући секторску заступљеност запослених лица у 2017, може се
рећи да је 87,7% од укупног броја запослено у „реалном” сектору. У
прерађивачкој индустрији запослено је 9.285 лица или 23,5%, у осталим
друштвеним, социјалним и личним услужним дјелатностима - 8.006 лица или
20,23%, велепродаја и малопродаја, поправка возила и предмета за личну
употребу и домаћинство - 6.548 лица или 16,6%, хотели и ресторани - 3.350 лица
или 8,5%, грађевинарство - 3.217 лица или 8,1%, пољопривреда, лов и
шумарство - 927 лица или 2,3%, транспорт, складиштење и комуникације - 1.248
лица или 3,1%, пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне услуге - 765
лица или 1,9%, снабдијевање гасом, струјом и водом - 340 лица или 0,9%,
финансијско посредовање - 359 лица или 0,9%, те рударство - 480 лица или 1,2%.
Осталих 12,3% је запослено код послодаваца који се финансирају буџетским
средствима и то у образовању - 2.538 лица или 6,4%, здравство и социјална
заштита - 1.184 лица или 3,0%, јавна управа и одбрана-обавезно социјално
осигурање - 1.174 лица или 2,9%.

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.

Табела бр.11
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Графикон бр.7

2.3. Запошљавање лица из Републике Српске код иностраних
послодаваца (посредовање за иностранство)

Посредовање за иностранство је и у 2017. 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 Катаром, 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 (његоватеља).

Највећи дио посредовања за иностранство и у 2017. години односио се на
посредовање за Републику Словенију и Савезну Републику Њемачку.

2.3.1. Посредовање за Републику Словенију

Када је у питању запошљавање у Републици Словенији у 2017. години
најтраженије занимање билo је возач теретних возила. У току 2017. године,
посредством Агенције за рад и запошљавање БиХ, добијене су 43 понуде
послодаваца из Словеније са потребом за 179 радника, које су оглашене на
огласним плочама бироа и сајту Завода.

У 2017. години дозволе за рад у Словенији добило је 2389 грађана
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Републике Српске, а у истом периоду 270 радних дозвола је истекло.
У складу са обавезом из Протокола о провођењу Споразума између Савјета

министара Босне и Херцеговине у Владе Републике Словеније о запошљавању
држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији, на евиденцију Завода
у 2017. години, пријавило се 89 лица којима је престао радни однос у Републици
Словенији у периоду провођења Споразума, односно од 01. 03. 2013. године.
Преглед посредовања за СР Словенију дат је у сљедећој табели:

Табела бр. 12

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 2017. години предузете
су све активности у складу са расписаним Јавним позивом, а у Завод је стигло 81
пријава медицинских радника који су били позвани на интервјуе организоване у
априлу и октобру 2017. године.

У току 2017. године 102 лица медицинске струке из Републике Српске
добило је радне дозволе на пословима његоватеља у Њемачкој, од тога 52 лица
за рад код познатог послодавца.

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 студенте који су заинтересовани за феријални
рад у Њемачкој. За 2017. годину студентима универзитета у Републици Српској
одобрена је квота од 100 мјеста. На посредовање у Њемачкој упућене су 72
пријаве студената од којих су 63 испуњавале услове и послате на посредовање.
Радне понуде добила су 22 студента са универзитета из Републике Српске од
чега је њих 16 прихватило понуде.

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

Број понуда Тражено радника Најтражениија
занимања

Број издатих
радних дозвола
лицима из РС

Број радних
дозвола које су
истекле за лица
из РС у 2017.

Број лица који се
вратио са

привременог рада
на евиденцију у

току 2017.

40 191 Заваривачи,
возачи

2266 270 89
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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 Републике Српске. 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 2017. годину износи 600 и то
400 за продужене радне дозволе и 200 за нове радне дозволе. Анализирајући
квоте радних дозвола за 2016. годину које су биле на истом нивоу, као и квоте
радних дозвола у 2017. годину. Анализирајући потребе послодаваца кроз
поднеске захтјева за издавање раних дозвола за запошљавање страних
држављана и лица без држављанства утврђено је да није било тенденција раста,
а ни смањења потреба па су и квоте за 2017. године остале на истом нивоу као
2016. године.

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.

Филијале Завода издају радне дозволе послодавцима ради запошљавања
странаца и лица без држављанства у складу са одредбама Закона о запошљавању
страних држављана и лица без држављанства, а само искључиво уколико се на
евиденцији незапослених лица коју води ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске не налазе лица са истим квалификацијама које тражи послодавац у
поднесеном захтјеву.

У периоду од 01.01.2017 - 31.12.2017. године у Републици Српској издатe су
782 радне дозволе од којих 342 - нове и 440 - продужене радне дозволе.

Разлог зашто се појављује већи број издатих радних дозвола од утврђених
квота је што радне дозволе издате лицима са ВСС према одредбама Закона не
улазе у квоте, али су приказане у извјештају укупно издатих радних дозвола.

Највише радних дозвола као и претходних година издато је држављанима
Србије - 248, слиједе Кина - 49, Италија - 46, Хрватска - 26, Турска - 31,
Македонија - 20, Словенија - 15, итд.

Потребно је истаћи да су у овом извјештајном периоду издате 43 радне
дозволе држављанима Русије, што у претходним периодима није био случај.
Радне дозволе се издају за занимања којих нема на евиденцији Завода или се за
њих траже посебна знања и вјештине, а између осталих то су ВКВ радници
различитог профила занимања са посебним знањем и вјештинама, као и високо
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образовани кадар - дипл. инжењери индустријског, геолошког и аграрног смјера
са вишегодишњим искуством и постигнутим посебним резлутатима рада.

2.5. Реализација, мониторинг и евалуација пројеката усвојених
Акционим планом запошљавања за 2016. годину, чија се
реализација наставила и у 2017. години

Ове мјере се односе на пројекте запошљавања чија је реализација почела у 2016.
години и настављена у 2017. години, с обзиром да су запошљавања по
Акционом плану запошљавања за 2016. годину кренула средином 2016. године и
да су се активности пренијеле и у 2017. годину. Ради се о сљедећим пројектима:

1. „Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, ратних војних инвалида ВРС и незапослених
демобилисаних бораца ВРС у 2016. години „Заједно до посла”;

2. „Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2016.
години”;

3. „Пројекат подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у
2016. години”

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

5. „Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2016. години”.

Извјештај о одобреним средствима и броју запослених лица са 31.12.2017.
године слиједи у прегледу по пројектима:

2.5.1. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца Војске Републике Српске, незапослених демобилисаних
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 Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике
Српске за 218 лица у износу од 8.000 КМ по једном лицу, што укупно износи
1.744.000 КМ.

II Финансирање 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 Финансирање 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.
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ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2017.

Табела бр. 13
ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНО

ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ

01.01.-31.12.2017ЛИЦА СРЕДСТАВА

Самозапошљавање дјеце погинулих бораца 218 1,744,000.00 196 1,470,400.00 380,000.00
Самозапошљавање демобилисаних бораца и РВИ 238 1,071,000.00 189 804,150.00 199,350.00
Запошљавање код послодаваца 250 1,000,000.00 199 763,200.00 263,200.00

УКУПНО 706 3,815,000.00 584 3,037,750.00 842,550.00

Преглед запослених лица по Пројекту „Заједно до посла” у 2016. години по
дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2017. године

Табела бр. 14

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ

САМОЗА
ПОШЉА
ВАЊЕ
дјеце

погинул
их

бораца

САМОЗА
ПОШЉА
ВАЊЕ

демобил
исаних
бораца и

РВИ

ЗАПОШ
ЉАВАЊ
Е КОД

ПОСЛОД
АВЦА

Укупно

1 Апотеке 2 2
2 Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних пића 1 1
3 Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и каолина 1 1
4 Дјелатности обавезног социјалног осигурања 1 1
5 Дјелатности опште медицинске праксе 1 1
6 Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д. н. 2 2
7 Дјелатности припреме и послуживања пића 6 12 7 25
8 Дјелатности путничких агенција 1 1
9 Дјелатности ресторана и доставе хране 3 4 4 11

10 Дјелатности стоматолошке праксе 1 1
11 Дјелатности струковних удружења 1 1
12 Дјелатности возачких школа 1 1
13 Дјелатности за његу и одржавање тијела 1 1
14 Дјелатности забавних и тематских паркова 1 1
15 Дјелатности жичане телекомуникације 1 1
16 Друмски превоз робе 3 5 3 11
17 Електроинсталациони радови 1 2 3
18 Фарбарски и стакларски радови 6 3 1 10
19 Фасадни и штукатурни радови 4 4 3 11
20 Фитнес центри 1 1
21 Фотографске дјелатности 2 2
22 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне дјелат. 1 1
23 Фризерски салони и салони за уљепшавање 10 1 4 15
24 Гајење биљака за употребу и фармацеутску производњу 1 1
25 Гајење бобичастог, орашастог и осталог воћа 17 14 31
26 Гајење грожђа 1 1
27 Гајење језграстог и коштуњавог воћа 2 2
28 Гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и гомољастог поврћа 15 15 2 32
29 Гајење садног материјала и украсних биљака 1 1
30 Гајење житарица (сем пиринча), махунарки и сјемења уљарица 2 17 19
31 Хотели и сличан смјештај 1 1
32 Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање 3 3
33 IИзградња хидрограђевинских објеката 1 1
34 Изградња путева и аутопутева 3 3
35 Изградња стамбених и нестамбених зграда 1 1 6 8
36 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање материјала; металургија праха 1 1
37 Машинска обрада метала 2 2
38 Мјешовита пољопривредна производња 2 1 1 4
39 Неспецијализована пољопривредна производња 2 2
40 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор 1 1
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41 Одржавање и поправка моторних возила 12 15 10 37
42 Опште дјелатности државне управе 2 2
43 Основно чишћење зграда 2 1 3
44 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим прод. 1 1
45 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у специјализованим прод. 1 1
46 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 2 4 6
47 Остала трговина на мало ван продавница, тезги и пијаца 1 1
48 Остале личне услужне дјелатности, д. н. 3 3
49 Остале пратеће дјелатности у превозу 1 1
50 Остале специјализоване грађевинске дјелатности 1 1
51 Остале спортске дјелатности 2 2
52 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије 1 1
53 Остале забавне и рекреативне дјелатности 1 1
54 Остали грађевински и инсталациони радови 1 1
55 Остали копнени превоз путника, д.н. 1 1
56 Остали завршни грађевински радови 1 3 4
57 Остало штампање 1 1
58 Погребне и припадајуће дјелатности 1 1
59 Помоћне дјелатности у биљној производњи 2 2
60 Помоћне услужне дјелатности у шумарству 1 2 3
61 Поправак апарата за домаћинство и опреме за кућу и башту 2 2
62 Поправак машина 2 2
63 Поправак остале опреме 1 1
64 Поправак осталих предмета за личну употребу и домаћинство 3 3
65 Поправак рачунара и периферне опреме 1 1 2
66 Поправак сатова и накита 1 1
67 Посредовање у трговини разноврсним производима 1 2 3
68 Постављање кровних конструкција и покривање кровова 1 1
69 Постављање подних и зидних облога 4 3 1 8
70 Правни послови 1 1
71 Предшколско образовање 1 1
72 Прерада и конзервисање рибе, мекушаца и љускара 1 1
73 Превоз путника унутрашњим воденим путевима 1 1
74 Превоз путника жељезницом, међуградски 1 1
75 Прикупљање неопасног отпада 1 1 2
76 Припрема и предење текстилних влакана 1 1
77 Припремни радови на градилишту 1 1
78 Производња алата 1 1
79 Производња амбалаже од дрвета 1 1 2 4
80 Производња батерија и акумулатора 1 1
81 Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 10 10
82 Производња имитације накита ( бижутерија) и сродних производа 2 2
83 Производња кухињског материјала 1 1
84 Производња макарона, резанаца, кускуса и сродних производа 1 1
85 Производња млијека, млијечних производа и сира 1 1
86 Производња намјештаја за пословне и продајне просторе 1 1
87 Производња обуће 1 1
88 Производња остале грађевинске столарије и елемената 2 4 6
89 Производња остале одјеће и прибора за одјећу 1 1
90 Производња остале вањске одјеће 4 1 5
91 Производња осталих алатних машина 1 1
92 Производња осталих дијелова и прибора за моторна возила 1 1
93 Производња осталих производа од бетона, цемента и гипса 1 1
94 Производња осталих производа од дрвета; произ. Предмета од плута, сламе и плетарских матер. 1 3 4
95 Производња осталих производа од хартије и картона 2 2
96 Производња осталих текстилних производа, д. н. 1 1
97 Производња осталог намјештаја 3 3
98 Производња припремљене сточне хране 2 1 3
99 Производња производа за домаћинство, хигијену и тоалетне потребе 1 1

100 Производња производа за грађевинарство од пластичних маса 2 2
101 Производња радне одјеће 1 1
102 Производња таласасте хартије и картона и амбалаже од хартије и картона 1 1
103 Производња врата и прозора од метала 2 2 4
104 Производња жичаних производа, ланаца и опруга 1 1
105 Рачунарско програмирање 1 1
106 Рачуноводствени, књиговод. и ревизорски послови; послови савјетовања који се односе на порез 3 3
107 Савјетовање које се односи на послове и остало управљање 1 1
108 Сјеча дрвета 2 2 4
109 Сјечење, обликовање и обрада камена 1 2 3
110 Слатководна аквакултура 2 2
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111 Такси превоз 3 7 10
112 Тестерисање и блањање дрвета (произ. резане грађе); импрегнација дрвета 2 4 19 25
113 Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије 1 1
114 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјеменом, ђубривом, кућним љубимцима и храном за

кућне љубимце у специјализованим продавницама
1 1 2

115 Трговина на мало дијеловима и брибором за моторна возила 2 1 3
116 Трговина на мало електричним апаратимаa за домаћинство у специјал. продавницама 1 1
117 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама 6 1 7
118 Трговина на мало играчкама у специјализованим продавницама 1 1
119 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у специјализованим продавницама 1 1
120 Трговина на мало месом и месним производима у специјализованим продавницама 1 1
121 Трговина на мало металном бојом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама 1 3 4
122 Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за домаћинство, у

специјализованим продавницама
1 1

123 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама 10 1 6 17
124 Трговина на мало половном робом у специјализованим продавницама 2 2
125 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим

продавницама
1 1

126 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 1 2 1 4
127 Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на тезгама и пијацама 1 1
128 Трговина на мало телекомуникационом опремом у спец. продавницама 1 1
129 Трговина на мало теписима и простиркама за под, зидним и подним облогама у

специјализованим продавницама
1 1

130 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбених производа,
пића

4 1 5 10

131 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама 2 2
132 Трговина на велико дијеловима и прибором за моторна возила 1 1
133 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом 2 2
134 Трговина на велико осталим производима 1 1
135 Трговина на велико производима за домаћинство 1 1
136 Трговина на велико парфемима и козметиком 1 1
137 Трговина на велико воћем и поврћем 1 1
138 Трговина на велико житарицама, сировим дуваном, сјемењем и сточном храном 2 2
139 Уградња столарије 1 1 2
140 Услужне дјелатности у ваздухопловном саобраћају 1 1
141 Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина 1 1 2
142 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација ????? 1 2 1 4
143 Узгој крава за производњу млијека 8 7 15
144 Узгој осталих говеда и бивола 1 1
145 Узгој осталих животиња 4 4 8
146 Узгој оваца и коза 14 13 1 28
147 Узгој перади 4 5 9
148 Узгој свиња 4 4 8
149 Ветеринарске дјелатности 1 1
150 Високо образовање 1 1 2

УКУПНО 196 189 199 584

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.15

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
дјеце погинулих бораца

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
демобилисаних бораца и

РВИ

ЗАПОШЉАВАЊЕ
КОД ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 1.нк 40 38 31 109
2 2.пк
3 3.кв 74 82 88 244
4 4.ссс 69 61 66 196
5 6.вшс 2 2
6 7.всс 11 8 14 33

Укупно 196 189 199 584

2.5.2. Пројекат подршке запошљавању у привреди Републике Српске у 2016.
години
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Укупна вриједност Пројекта - 5.800.000 КМ за запошљавање 1.450 лица кроз
сљедеће компоненте:

I Финансирање запошљавања код послодаваца 1.250 лица у износу од 4.000
КМ по једном лицу што укупно износи 5.000.000 КМ.

II Финансирање самозапошљавања за 200 лица по 4.000 КМ по једном лицу што
укупно износи 800.000 КМ.

III Финансирање 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 друге пројекте).

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2017.

Табела бр.16

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању у привреди
Републике Српске у 2016. годинни по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2017. године

Табела бр.17

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ САМОЗАПОШ
ЉАВАЊЕ

ЗАПОШЉАВАЊЕ
КОД

ПОСЛОДАВЦА
Укупно

1 Apoteke 2 2
2 Arhitektonske djelatnosti 5 5
3 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića 1 1
4 Djelatnosti bežične telekomunikacije 1 1
5 Djelatnosti keteringa 4 4
6 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina 3 3
7 Djelatnosti pakovanja 1 1
8 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 11 36 47
9 Djelatnosti privatne zaštite 8 8
10 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga 5 5
11 Djelatnosti restorana i dostave hrane 6 25 31
12 Djelatnosti savjetovanja o računarima tj. o računarskim sistemima 1 1
13 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela 3 3
14 Drumski prevoz robe 3 16 19
15 Elektroinstalacioni radovi 8 8
16 Emitovanje televizijskog programa 2 2
17 Farbarski i staklarski radovi 2 2
18 Fasadni i štukaturni radovi 2 9 11
19 Fotografske djelatnosti 3 3

20
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne
djelatnosti 1 1

21 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 12 6 18
22 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 1 1

ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ

01.01.-31.12.2017ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање код послодаваца 1250 5,000,000.00 1147 4,482,400.00 1,680,000.00
Самозапошљавање 200 800,000.00 179 669,200.00 168,400.00

УКУПНО 1450 5,800,000.00 1326 5,151,600.00 1,848,400.00
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23 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća 13 13
24 Gajenje grožđa 1 1
25 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća 2 1 3
26 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 16 2 18
27 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka 2 1 3
28 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 6 2 8
29 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika 1 1
30 Hladno oblikovanje ili savijanje profila 1 1
31 Hladno vučenje žice 1 1
32 Hoteli i sličan smještaj 4 4
33 Instalacija industrijskih mašina i opreme 1 1
34 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 3 3
35 Izgradnja puteva i autoputeva 5 5
36 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 1 31 32
37 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) automobila i motornih vozila lake kategorije 1 1
38 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 1 1
39 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 2 2
40 Kombinovane kancelarijsko administrativne uslužne djelatnosti 1 1 2
41 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 4 4
42 Mašinska obrada metala 19 19
43 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 1 2 3
44 Nespecijalizovana trgovina na veliko 12 12
45 Održavanje i popravka motornih vozila 7 31 38
46 Organizacija izvođenja građevinskih projekata 1 1
47 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1 4 5
48 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 2 2
49 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 4 4
50 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 3 6 9
51 Ostale prateće djelatnosti u prevozu 6 6
52 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. 1 1 2
53 Ostale telekomunikacione djelatnosti 1 1
54 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. 2 2
55 Ostali završni građevinski radovi 4 4
56 Ostalo štampanje 5 5
57 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu 4 3 7
58 Popravak aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu 1 1
59 Popravak mašina 3 3
60 Popravak obuće i proizvoda od kože 1 1
61 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 2 2
62 Popravak računara i periferne opreme 2 3 5
63 Popravak satova i nakita 1 1
64 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 1 1
65 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 3 3
66 Postavljanje podnih i zidnih obloga 7 7
67 Površinska obrada i prevlačenje metala 3 3
68 Pravni poslovi 1 1
69 Prerada čaja i kafe 2 2
70 Prerada i konzervisanje mesa 3 3
71 Prerada i konzervisanje mesa peradi 1 1
72 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 1 1
73 Prikupljanje neopasnog otpada 2 2
74 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom 1 1
75 Pripremni radovi na gradilištu 2 7 9
76 Proizvodnja alata 1 1
77 Proizvodnja ambalaže od drveta 6 6
78 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 4 4
79 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 1 1
80 Proizvodnja brava i okova 2 2
81 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva, kolača i sličnih proizvoda 1 1 2
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82 Proizvodnja eteričnih ulja 1 1
83 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta 3 3
84 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, sem odjeće 1 12 13
85 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 48 48
86 Proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije 1 1
87 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica 1 1
88 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda 1 1
89 Proizvodnja komunikacione opreme 8 8
90 Proizvodnja kožne odjeće 1 1
91 Proizvodnja kuhinjskog namještaja 8 8
92 Proizvodnja ležajeva, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata 2 2
93 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna 1 4 5
94 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo 1 1
95 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora 1 1 2
96 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 1 10 11
97 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira 9 9
98 Proizvodnja mlinskih proizvoda 32 32
99 Proizvodnja motora i turbina, sem motora za avione i motorna vozila 1 1
100 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 1 25 26
101 Proizvodnja obuće 80 80
102 Proizvodnja oružja i municije 2 2
103 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 1 1
104 Proizvodnja ostale električne opreme 12 12
105 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 17 17
106 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće 2 2
107 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 3 65 68
108 Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i posuda od metala 1 1
109 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila 2 2
110 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 1 11 12
111 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa 2 2

112
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih
materijala 3 20 23

113 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona 2 2
114 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa 1 1
115 Proizvodnja ostalog namještaja 21 21
116 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa 2 2
117 Proizvodnja pripremljene stočne hrane 4 4
118 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe 1 6 7
119 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 4 4
120 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa 9 9
121 Proizvodnja radne odjeće 9 9
122 Proizvodnja računara i periferne opreme 2 2
123 Proizvodnja rublja 1 1
124 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje 2 2
125 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambalaže od hartije i kartona 1 4 5
126 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije 32 32
127 Proizvodnja vezanih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda 2 2
128 Proizvodnja vina od grožđa 5 5
129 Proizvodnja vrata i prozora od metala 6 6
130 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 2 2

131
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na
porez 12 12

132 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala 2 2
133 Sakupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, sem šumskih sortimenata 2 2
134 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje 1 1
135 Sječa drveta 5 7 12
136 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 1 11 12
137 Skladištenje robe 2 2
138 Slatkovodna akvakultura 1 1
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139 Taksi prevoz 4 4
140 Tehničko ispitivanje i analiza 3 3
141 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 14 77 91
142 Tkanje tekstila 1 1
143 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima u specijalizovanim prodavnicama 1 1

144
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za
kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 2 4 6

145 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila 1 1

146
Trgovina na malo hljebom, kolačima, tjesteninom, proizvodima od brašna i proizvodima od
šećera u specijalizovanim prodavnicama 1 1

147 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama 1 1
148 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama 2 2

149
Trgovina na malo medicinskim proizvodima i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

150 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1 1
151 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 1 10 11
152 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 2 2

153
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo,
u specijalizovanim prodavnicama 1 1 2

154 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijalizovanim prodavnicama 3 3
155 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 2 10 12
156 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama 2 2

157
Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim
prodavnicama 7 7

158 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama 1 1
159 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 2 2
160 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 2 2

161
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda,
pića i duvanskih proizvoda 72 72

162 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1 1
163 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima 4 4
164 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 1 1
165 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 2 2

166
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za
vodovod i grijanje 5 5

167 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima 1 1
168 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu 1 1
169 Trgovina na veliko otpadom i ostacima 2 2
170 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 1 1
171 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje 6 6
172 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera 1 1
173 Trgovina na veliko tekstilom 1 1
174 Trgovina na veliko voćem i povrćem 3 3
175 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i stočnom hranom 1 1
176 Ugradnja stolarije 4 4
177 Uklanjanje objekata 2 2
178 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje 1 1
179 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju 1 1
180 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju 1 2 3
181 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka 2 2
182 Uzgoj ostalih goveda i bivola 1 1 2
183 Uzgoj ostalih životinja 4 3 7
184 Uzgoj ovaca i koza 11 1 12
185 Uzgoj peradi 2 3 5
186 Uzgoj svinja 4 4
187 Vađenje lignita 1 1
188 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 1 1
189 Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca 1 1
190 Veterinarske djelatnosti 1 1

УКУПНО 179 1147 1326
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Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.18
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 1-нк 19 146 165
2 2-пк
3 3-кв 72 409 481
4 4-ссс 66 460 526
5 6-вшс 4 15 19
6 7-всс 18 117 135

Укупно 179 1147 1326

2.5.3. 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 Финансирање 100% износа бруто плате за 181 дјеце погинулих бораца са ВСС
у износу од 1.728.955,44 КМ

II Суфинансирање 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 31.12.2017.

Табела бр. 19

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 31.12.2017. године
Табела бр. 20

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРИПРАВН
ИЦИ СА
ВСС

ПРИПРАВНИЦИ
СА ВСС - дјеца
погинулих
бораца

Укупно

1 Agencije za reklamu i propagandu 2 2
2 Apoteke 1 1 2
3 Arhitektonske djelatnosti 4 2 6
4 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića 1 1
5 Distribucija električne energije 8 8
6 Djelatnosti biblioteka i arhiva 2 2
7 Djelatnosti bolnica 1 1

ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ

01.01.-31.12.2017ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање лица без радног искуства са ВСС -
дјеца погинулих бораца 181 1,728,955.44 154 1,401,754.40 1.055.820,20

Запошљавање лица без радног искуства са ВСС 350 2,340,282.00 312 2,023,678.00 1.737.053,41

УКУПНО 531 4,069,237.44 466 3,425,432.40 2.792.873,61
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8 Djelatnosti dnevne brige o djeci 1 2 3
9 Djelatnosti muzeja 1 1
10 Djelatnosti obaveznog socijalnog osiguranja 2 2
11 Djelatnosti opšte medicinske prakse 5 5
12 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 3 25 28
13 Djelatnosti političkih organizacija 2 2
14 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca 1 1
15 Djelatnosti privatne zaštite 1 1
16 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem 5 4 9
17 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem za starija lica i lica s invaliditetom 1 1
18 Djelatnosti socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica s invaliditetom 3 1 4
19 Djelatnosti specijalističke medicinske prakse 1 1
20 Djelatnosti stomatološke prakse 1 1 2
21 Djelatnosti strukovnih udruženja 6 6
22 Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju 1 1
23 Drumski prevoz robe 4 1 5
24 Elektroinstalacioni radovi 5 5
25 Emitovanje radijskog programa 2 2
26 Emitovanje televizijskog programa 4 1 5
27 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 1 1
28 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka 2 2
29 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 1 1
30 Hoteli i sličan smještaj 5 2 7
31 Instalacija industrijskih mašina i opreme 1 1
32 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 5 1 6
33 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama 1 2 3
34 Izdavanje novina 2 2
35 Izgradnja hidrograđevinskih objekata 1 1 2
36 Izgradnja puteva i autoputeva 4 4 8
37 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 6 6
38 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 2 2
39 Izvođačka umjetnost 1 1
40 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 2 2
41 Livenje ostalih obojenih metala 1 1
42 Mašinska obrada metala 2 2
43 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 3 1 4
44 Nespecijalizovana trgovina na veliko 4 4
45 Obrada i odlaganje neopasnog otpada 1 1
46 Obrazovanje u oblasti kulture 1 1
47 Osnovno obrazovanje 3 3
48 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1 1
49 Ostala prerađivačka industrija, d. n. 1 1
50 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 1 1
51 Ostale djelatnosti čišćenja 1 1
52 Ostale djelatnosti socijalnog rada bez smještaja d. n. 6 5 11
53 Ostale prateće djelatnosti u prevozu 3 1 4
54 Ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti 1 1
55 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. 1 1
56 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. 3 1 4
57 Ostali smještaj 4 4
58 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama 3 2 5
59 Ostalo kreditno posredovanje 1 1
60 Ostalo novčano poslovanje (posredovanje) 3 3
61 Ostalo obrazovanje, d. n. 2 1 3
62 Ostalo osiguranje 2 2
63 Ostalo štampanje 4 4
64 Penzioni fondovi 10 10
65 Pogrebne i pripadajuće djelatnosti 1 1
66 Popravak aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu 1 1
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67 Posredovanja u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima 1 1
68 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom 1 1
69 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 1 1
70 Površinska obrada i prevlačenje metala 1 1
71 Pravni poslovi 12 2 14
72 Predškolsko obrazovanje 10 6 16
73 Prerada i konzervisanje mesa 1 1 2
74 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 2 2
75 Prikupljanje neopasnog otpada 2 1 3
76 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom 14 5 19
77 Pripremni radovi na gradilištu 1 1
78 Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika 1 1
79 Proizvodnja električne energije 5 1 6
80 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa 1 1
81 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta 3 3
82 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 4 1 5
83 Proizvodnja kuhinjskog namještaja 1 1
84 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 1 1
85 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira 3 3
86 Proizvodnja mlinskih proizvoda 10 10
87 Proizvodnja obuće 2 2
88 Proizvodnja ostale električne opreme 1 1
89 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 3 3
90 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 1 1
91 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 1 1
92 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona 1 1
93 Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda 2 2
94 Proizvodnja ostalog namještaja 3 3
95 Proizvodnja pesticida i drugih hemijskih proizvoda za poljoprivredu 1 1
96 Proizvodnja pripremljene stočne hrane 1 1
97 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 1 3 4
98 Proizvodnja sastavljenog parketa 1 1
99 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambalaže od hartije i kartona 1 1
100 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije 2 2
101 Proizvodnja vrata i prozora od metala 2 2
102 Rad sportskih objekata 4 4
103 Računarsko programiranje 2 2 4
104 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na porez 14 7 21
105 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala 2 2

106
Regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbjeđuju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje,
kulturne usluge i druge društvene usluge, sem obaveznog socijalnog osiguranja 5 5

107 Regulisanje i doprinos uspiješnijem poslovanju privrede 11 3 14
108 Snabdijevanje parom i klimatizacija 2 2
109 Sudske i pravosudne djelatnosti 5 1 6
110 Tehničko i stručno srednje obrazovanje 1 1
111 Tehničko ispitivanje i analiza 1 1
112 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 5 1 6

113
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za
kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 2 2

114 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 2 2
115 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama 2 2

116
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i
duvanskih proizvoda 2 2

117 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima 2 2
118 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom 1 1
119 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 1 1

120
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod
i grijanje 4 4

121 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom 1 1 2
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122 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje 1 1
123 Trgovina na veliko raèunarima, perifernom opremom i softverom 2 2
124 Trgovina na veliko voćem i povrćem 2 2
125 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i stočnom hranom 1 1
126 Uklanjanje objekata 1 1
127 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju 3 1 4
128 Vađenje ostalih ruda obojenih metala 1 1 2
129 Vađenje ruda gvožđa 2 3 5
130 Veterinarske djelatnosti 5 1 6
131 Visoko obrazovanje 12 3 15

УКУПНО 312 154 466

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр. 21

2.5.4. 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 Финансирање запошљавања код послодаваца за 206 по 4.000 КМ по једном
лицу што укупно износи 824.000 КМ.

II Финансирање 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 31.12.2017.

Табела бр.22

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању лица изнад 45
година старости у 2016. годинни по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2017. године

Табела бр. 23

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ САМОЗАПО
ШЉАВАЊЕ

ЗАПОШЉАВА
ЊЕ КОД

ПОСЛОДАВЦ
А

Укупно

1 Apoteke 1 1
2 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina 1 1

7-vss 466
Укупно 466

ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ

01.01.-31.12.2017
ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање код послодаваца 206 824,000.00 169 649,600.00 237,600.00
Самозапошљавање 130 585,000.00 117 493,650.00 121,050.00

УКУПНО 336 1,409,000.00 286 1,143,250.00 358,650.00
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3 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 4 4
4 Djelatnosti restorana i dostave hrane 3 4 7
5 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem za starija lica i lica s invaliditetom 1 1
6 Djelatnosti vozačkih škola 1 2 3
7 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela 1 1
8 Djelatnosti žičane telekomunikacije 1 1
9 Drumski prevoz robe 2 2
10 Elektroinstalacioni radovi 1 2 3
11 Farbarski i staklarski radovi 1 1
12 Fotografske djelatnosti 1 1
13 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 1 1 2
14 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 2 1 3
15 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća 10 10
16 Gajenje grožđa 1 1
17 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća 2 2
18 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva 1 1 2
19 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 24 24
20 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka 1 1
21 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 11 1 12
22 Hoteli i sličan smještaj 1 1
23 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 2 2
24 Izgradnja puteva i autoputeva 1 1
25 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 10 10
26 Livenje ostalih obojenih metala 2 2
27 Mašinska obrada metala 1 1
28 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 1 2 3
29 Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti 1 1
30 Odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor 1 1
31 Održavanje i popravka motornih vozila 2 2
32 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 2 2
33 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 1 1
34 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 1 1
35 Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n. 1 1 2
36 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. 1 1
37 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti 1 1
38 Ostalo štampanje 1 1
39 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu 1 1 2
40 Popravak obuće i proizvoda od kože 1 1 2
41 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 1 1
42 Proizvodnja ambalaže od drveta 2 2
43 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 2 2
44 Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika 1 1
45 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva, kolača i sličnih proizvoda 3 3
46 Proizvodnja eteričnih ulja 1 1
47 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, sem odjeće 1 1
48 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 1 13 14
49 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna 2 2
50 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 1 1
51 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira 1 1
52 Proizvodnja mlinskih proizvoda 3 3
53 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 1 3 4
54 Proizvodnja obuće 5 5
55 Proizvodnja ostale električne opreme 4 4
56 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2 2
57 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 6 6
58 Proizvodnja ostalih alatnih mašina 1 1
59 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 1 1 2
60 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. 1 1
61 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih 1 1
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materijala
62 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona 1 1
63 Proizvodnja ostalog namještaja 3 3
64 Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda 1 1
65 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 1 1
66 Proizvodnja piva 1 1
67 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa 1 1
68 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 1 1
69 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa 2 2
70 Proizvodnja radne odjeće 1 1
71 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije 4 4
72 Proizvodnja vina od grožđa 1 1
73 Proizvodnja vrata i prozora od metala 1 1
74 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 4 4

75
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na
porez 1 5 6

76 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala 1 1
77 Sakupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, sem šumskih sortimenata 3 3
78 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje 1 1
79 Sječa drveta 5 5
80 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 2 3 5
81 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 2 11 13
82 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije 1 1
83 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 1 1
84 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama 1 1
85 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 2 2
86 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 1 1
87 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijalizovanim prodavnicama 1 1
88 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 2 2 4
89 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama 1 1

90
Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

91
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i
duvanskih proizvoda 1 5 6

92 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1 1
93 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 1 1
94 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 1 1
95 Umjetničko stvaralaštvo 1 1
96 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju 1 1
97 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka 5 1 6
98 Uzgoj ostalih životinja 6 6
99 Uzgoj ovaca i koza 11 11
100 Uzgoj peradi 2 2
101 Uzgoj svinja 3 3

УКУПНО 117 169 286

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.24

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД

ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 1.нк 25 31 56
2 2.пк 0
3 3.кв 44 71 115
4 4.ссс 41 54 95
5 6.вшс 1 1
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6 7.всс 6 13 19
Укупно 117 169 286

2.5.5. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2016.
години

Укупна вриједност Пројекта 219.380 КМ за запошљавање 38 лица кроз сљедеће
компоненте:

I Финансирање 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 Финансирање 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 31.12.2017. ГОДИНЕ

Табела бр. 25
ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНО

ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО У
ПЕРИОДУ

01.01.-31.12.2017ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање код послодаваца 32 192,000.00 27 156,000.00 60,000.00
Самозапошљавање 5 25,000.00 5 22,000.00 3,000.00

УКУПНО 37 217,000.00 32 178,000.00 63,000.00

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању Рома у
Републици Српској у 2016. години по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2017. године

Табела бр. 26

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ
САМОЗАПО
ШЉАВАЊЕ

ЗАПОШЉА
ВАЊЕ КОД
ПОСЛОДАВ

ЦА Укупно

1 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 7 7
2 Djelatnosti restorana i dostave hrane 2 2
3 Djelatnosti stomatološke prakse 1 1
4 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 1 1
5 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 1 1
6 Održavanje i popravka motornih vozila 4 4
7 Popravak računara i periferne opreme 1 1
8 Prikupljanje neopasnog otpada 2 2
9 Proizvodnja kakaoa, čokolade i proizvoda od šećera 1 1
10 Proizvodnja obuće 2 2
11 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 2 2
12 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 1 1
13 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 1 1

14
Trgovina na malo novinama, hartijom i pisaćim priborom u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

15 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 1 1
16 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 3 3
17 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1 1

УКУПНО 5 27 32
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Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.27

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД

ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 1-нк 3 12 15
2 2-пк
3 3-кв 11 11
4 4-ссс 1 4 5
5 6-вшс
6 7-всс 1 1

Укупно 5 27 32

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.

Посебно истичемо контролу пројеката коју Завод реализује у складу са актима
оји дефинишу ову област као и потписаним уговорима са корисницима
средстава. Ове активности дефинишу се и сваким пројектом појединачно тако да
се 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.

У току 2017. године покренуто је 17 поступака због неизвршавања уговорних
обавеза по пројектима запошљавања.

Треба имати у виду и да је Управни одбор Завода у складу са Правилником о
условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике
запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17) у одређеним
случајевима 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
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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 2017. години

У складу са усвојеним Акционим планом запошљавања Републике Српске за
2017. годину (Одлука о усвајању Акционог плана број 04/1-012-2-192/17 од
26.01.2017. године, „Службени гласник Републике Српске”, број 13/17 од
13.02.2017. године), Управни одбор Завода за запошљавање је Одлуком број:
01.2/0104-387-1/17 од 17.03.2017. године усвојио Програм за запошљавање у
Републици Српској - Оперативни план за реализацију Акционог плана
запошљавања у 2017. години. Управни одбор Завода за запошљавање Републике
Српске на истој сједници донио је oдлуку о расписивању Јавног позива за
коришћење средстава по пројектима на које је сагласност дало Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите.
Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2017. годину носилац
највећег броја активности и мјера био је 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.

У складу с Акционим планом запошљавања за 2017. годину од стране Завода за
запошљавање припремљено је шест пројеката, и то:

1. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних
инвалида Војске Републике Српске у 2017 години „Заједно до посла”;

2. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години;

3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника у 2017. години;

4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години;

5. Пројекат подршка запошљавању лица изнад 50 година старости;

6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.

Укупна вриједност пројеката је 10.733.030,00 КМ за запошљавање 2.078 лица са
евиденције Завода. Пројектима је углавном планирано запошљавање у привреди
Републике Српске, а истим је обухваћено запошљавање тешко запошљивих
циљних група (дјеца погинулих бораца, демобилисани борци, ратни војни
инвалиди и лица изнад 50 година старости, Роми) и младих.
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Дефинисане циљне групе утврђене су и Стратегијом запошљавања Републике
Српске 2016-2010, а предложени пројекти су у складу са смјерницама Програма
економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године.

Поред ових пројеката, Акционим планом запошљавања за 2017. годину
предвиђен је и Пројекат регресног поврата доприноса код новог запошљавања за
све послодавце из области привреде за шта су планирана средства Завода у
износу од 6.000.000 КМ и средства зајма Свјетске банке, али овај пројекат у
2017. години није реализован.
Иначе, приликом дефинисања пројеката, узети су у обзир ефекти до сада
проведених пројеката запошљавања почев од 2011. године, и то:

1. Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, ратних војних инвалида ВРС и незапослених
демобилисаних бораца ВРС 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, , израда ефеката у току

2. 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.

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.

5. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској:
- у периоду 2009-2011. године 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%.

Када су у питању остварени ефекти пројеката Управни одбор Завода усвојио је
све информације о оствареним ефектима пројеката закључно са 2014. годином,
док се почетком 2018. године очекује усвајање информација за пројекте из 2015.
године. Остварени ефекти везани за пројекте из 2016. године моћи ће се урадити
током 2018. године.

Пројектима дефинисаним Акционим планом запошљавања у 2017. години
акценат запошљавања био је претежно у привреди Републике Српске. Везано за
циљне групе: дјецу погинулих бораца, РВИ, демобилисане борце и приправнике
са ВСС те уважавајући осјетљивост ове циљне групе, захтјеве за њихово
запошљавање могли су подносити и послодавци и ван привреде.
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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.

Пројекте запошљавања који су реализовани у 2017. години карактерише обавеза
послодаваца да раднике запосле на неодеђено вријеме, већи износ подстицаја
за самозапошљавање у односу на раније пројекте (5.000 КМ по свим пројектима
осим за за дјецу погинулих бораца гдје је износ субвенције 8.000 КМ), обавезу
незапослених лица да прођу обуку из предузетништва уколико су подносила
захтјев за самозапошљавање, као и то да је дјеци погинулих бораца, као циљној
групи, посвећена посебна пажња, јер су поред Пројекта „Заједно до посла”
обезбјеђена средства и за стицање радног искуства ових лица са ВСС
субвенционишући 100% њихове бруто плате.
Пројектима реализованим у 2017. години није планирано одобравање средстава
републичким органима управе, јединицама локалне самоуправе, као ни
установама које се финансирају из буџета на свим нивоима, 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).

По Јавном позиву расписаном 20.03.2017. године исказане су потребе за
запошљавањем 3.389 лица од чега је за самозапошљавање интерес исказало
1.205 лица.
По свим пројектима формиране су комисије за обраду и оцјену програма које су
приступиле обради и оцјени захтјева.

Управни одбор Завода је на сједницама од 16.06.2017. и 18.07.2017. године
одобрио цјелокупна средства предвиђена Акционим планом запошљавања у
2017. години.
Потребно је напоменути да је у складу са одлукама Владе Републике Српске -
Одлука број: 04/1-012-2-1572/17 од 22.06.2017. одине („Службени гласник
Републике Српске”, број 63/17) и Одлуком број 04/1-012-2-2161/17 од 24.08.2017.
године („Службени гласник Републике Српске”, број 85/17) дошло до измјена
Акционог плана запошљавања у 2017. години пошто је приликом обраде
захтјева послодаваца и незапослених лица по свим пројектима запошљавања по
којима је био расписан Јавни позив констатовано да су за поједине компоненте
пројеката недостајала средства, док је у другим компонентама био исказан мањи
интерес.

У складу са Одлуком број 04/1-012-2-1572/17 од 22.06.2017. године измјене
Акционог плана запошљавања у 2017. години односиле су се на сљедеће:

1. По „Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, незапослених демобилисаних бораца и РВИ
„Заједно до посла” нераспоређена средства из компоненте III: Запошљавање код
послодаваца износила су 1.028.000 КМ и преусмјерна су у компонету I:
Самозапошљавање дјеце погинулих бораца у износу од 16.000 КМ за 2 лицa и
компоненту II: Самозапошљавање демобилисаних бораца и РВИ у износу од
595.000 КМ за 119 лица тако да се овај Пројекат у коначном износу односио на
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864 лица и 4.083.000 КМ.

2. Преостала средства из овога Пројекта у износу од 417.000 КМ преусмјерила
су се на „Пројекат стицању радног искуства младих у статусу приправника са
ВСС у 2017. години” и то на компоненту I: Лица са ВСС без радног искуства -
дјеца погинулих бораца. У тој компоненти недостајало је 238.806 КМ за 25 лица
са ВСС - дјеце погинулих бораца па су се средства у том износу и преусмјерила.
Након овога, преостала су средства у износу од 178.194 КМ.

3. По „Пројекту обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години”
није било заинтересованих послодаваца тако да су се средства у износу од
500.000 КМ из овог Пројекта и претходно поменута преостала средства у износу
од 178.194 КМ, односно укупно расположива средства у износу до 678.194 КМ,
преусмјерила на „Пројекат стицању радног искуства младих у статусу
приправника са ВСС у 2017. години” и то на компонету II: лица са ВСС без
радног искуства у износу од 342.000 КМ, чиме се омогућило обављање
приправничког стажа за још 57 лица и средства у износу од 336.000 КМ
преусмјерена су на „Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година
старости” за запошљавање 84 лица.
„Пројекат стицању радног искуства младих у статусу приправника са ВСС у
2017. години” односи се у коначном на запошљавање 439 лица у износу од
3.078.030,00 КМ док се „Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година
старости” у коначном односио на запошљавање 334 лица у износу од 1.336.00,00
КМ.

Одлуком Владе Републике Српске о измјенама Акционог плана запошљавања за
2017. годину број: 04/1-012-2-2161/17 од 24.08.2017. године измјене су се
односиле на мјеру 1.6.1. Континуирано креирање, финансирање и спровођење
активних мјера у циљу повећања запошљивости, запослености и
самозапослености лица из угрожених категорија незапослених лица, а у оквиру
ње активност:
- Припрема и реализација Пројекта суфинансирања запошљавања и
самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних
војних инвалида „Заједно до посла”, гдје се измијенио извор финансирања тако
да у колони „Средства“ стоји: Средства Буџета Републике Српске у износу
285.334,33 КМ и средства Завода за запошљавање у износу од 3.797.665,67 КМ.

У наставку се налазе табеларни прегледи одобрених лица и средстава, број
запослених лица и реализованих средстава по пројектима запошљавања са
31.12.2017. године, као и прегледи по дјелатностима и квалификационој
структури у складу са Акционим планом запошљавања за 2017. годину.

2.6.1. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца Војске Републике Српске, незапослених демобилисаних
бораца и РВИ ВРС "Заједно до посла" у 2017. години

Укупна вриједност Пројекта 4.083.000 КМ за запошљавање 864 лица кроз
сљедеће компоненте:

I Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике
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Српске за 102 лица у износу од 8.000 КМ по једном лицу, што укупно износи
816.000 КМ.

II Финансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних
инвалида за 219 лица по 5.000 КМ по једном лицу, што укупно износи
1.095.000 КМ.

III Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца Војске
Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида за 543 лица
по 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 2.172.000 КМ.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2017.

Табела бр.28
ОДОБРЕНО ЗА

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВАПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2017.ЛИЦА СРЕДСТАВА

Самозапошљавање дјеце
погинулих бораца 102 816.000 94 752.000 526,400.00

Самозапошљавање
демобилисаних бораца и РВИ 219 1.095.000 197 985.000 691,600.00

Запошљавање код послодаваца 543 2.172.000 319 1.268.000 753,600.00
УКУПНО 864 4.083.000 610 3.005.000 1,971,600.00

Преглед запослених лица по Пројекту Заједно до посла у 2017. годинни по
дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2017. Године

Табела бр. 29

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ

САМОЗАПОШЉ
АВАЊЕ дјеце
погинулих
бораца

САМОЗАПОШЉА
ВАЊЕ

демобилисаних
бораца и РВИ

ЗАПОШЉ
АВАЊЕ
КОД

ПОСЛОДА
ВЦА

Укупно

1 Agencija za nekretnine 1 1
2 Djelatnosti keteringa 1 1
3 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina 1 1
4 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 1 1
5 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 5 3 11 19
6 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga 1 1
7 Djelatnosti restorana i dostave hrane 5 9 14
8 Djelatnosti satelitske telekomunikacije 1 1
9 Djelatnosti stomatološke prakse 1 1
10 Djelatnosti turoperatora 1 1
11 Drumski prevoz robe 4 4
12 Elektroinstalacioni radovi 2 2
13 Emitovanje radijskog programa 1 1
14 Emitovanje televizijskog programa 1 1
15 Farbarski i staklarski radovi 2 2
16 Fasadni i štukaturni radovi 3 4 7 14
17 Fotografske djelatnosti 2 2 2 6

18
Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske
pomoćne djelatnosti 1 1

19 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 5 3 3 11
20 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 3 3
21 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća 4 12 8 24
22 Gajenje grožđa 4 4
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23 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća 1 4 1 6
24 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 6 10 6 22
25 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka 3 3
26 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 3 7 1 11
27 Hoteli i sličan smještaj 1 1
28 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 1 1
29 Izgradnja puteva i autoputeva 4 4
30 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 1 1 31 33
31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) kamiona 1 1
32 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 14 14
33 Izvođačka umjetnost 1 1
34 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 1 1 1 3
35 Mašinska obrada metala 1 3 4
36 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 2 2 4 8
37 Nespecijalizovana trgovina na veliko 1 1
38 Obrazovanje u oblasti kulture 1 1
39 Održavanje i popravka motornih vozila 5 9 7 21
40 Opšte djelatnosti državne uprave 3 3
41 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1 1 2 4
42 Ostala prerađivačka industrija, d. n. 1 1
43 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1 1

44
Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

45 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 6 6
46 Ostala trgovina na malo van prodavnica,tezgi i pijaca 1 1 2
47 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 1 1 1 3
48 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane 1 1
49 Ostale prateće djelatnosti u prevozu 1 1
50 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. 1 1
51 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti 1 1
52 Ostali građevinski instalacioni radovi 1 1
53 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. 3 3
54 Ostali završni građevinski radovi 3 1 4

55
Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim
naukama 3 3

56 Ostalo štampanje 2 1 3
57 Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama 1 1
58 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu 1 1
59 Popravak aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu 1 1 1 3
60 Popravak električne opreme 1 1 2
61 Popravak mašina 1 1 1 3
62 Popravak namještaja i pokućstva 1 1
63 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 1 2 1 4
64 Popravak računara i periferne opreme 1 1
65 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 1 1
66 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 3 1 4
67 Postavljanje podnih i zidnih obloga 3 1 4 8
68 Prikupljanje neopasnog otpada 3 3
69 Prikupljanje, prečišæavanje i snabdijevanje vodom 3 3
70 Pripremni radovi na gradilištu 1 1
71 Proizvodnja ambalaže od drveta 1 1 2
72 Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika 1 1
73 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva, kolača i sličnih proizvoda 2 2
74 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta 4 4
75 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, sem odjeće 1 1
76 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 3 2 5
77 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sliènih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda 1 1
78 Proizvodnja kuhinjskog namještaja 1 1
79 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna 1 1
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80 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 1 2 2 5
81 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira 1 1
82 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda 1 1
83 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 1 1
84 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2 2 4
85 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 2 1 2 5
86 Proizvodnja ostalih alatnih mašina 1 1
87 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila 2 2
88 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 1 1
89 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa 1 1

90
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i
pletarskih materijala 1 1 3 5

91 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa 1 2 3
92 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n. 1 1
93 Proizvodnja pesticida i drugih hemijskih proizvoda za poljoprivredu 3 3
94 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 1 1
95 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa 2 2
96 Proizvodnja pripremljene stočne hrane 6 6
97 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe 1 1
98 Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta od keramike 1 1

99 Proizvodnja radne odjeće 1 1

100 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje 1 1
101 Proizvodnja sastavljenog parketa 3 3
102 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambalaže od hartije i kartona 1 1
103 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije 3 3
104 Proizvodnja vrata i prozora od metala 1 2 3 6
105 Rad umjetničkih objekata 1 1
106 Računarsko programiranje 2 2

107
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se
odnose na porez 2 3 5

108 Sakupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, sem šumskih sortimenata 1 2 3
109 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje 4 4
110 Sječa drveta 1 2 5 8
111 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 1 1 2 4
112 Taksi prevoz 1 6 7
113 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 8 20 28
114 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima u specijalizovanim prodavnicama 1 1

115
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i
hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 1 1

116
Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

117
Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim
prodavnicama 1 3 4

118
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za
domaćinstvo, u specijalizovanim prodavnicama 1 7 8

119 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 4 2 6 12
120 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 1 1
121 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama 2 3 5

122
Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim
prodavnicama 1 1

123 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 2 2

124
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih
proizvoda, pića i duvanskih proizvoda 1 2 11 14

125 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima 1 1
126 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom 1 1
127 Trgovina na veliko odjećom i obućom 3 3
128 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 3 3
129 Ugradnja stolarije 1 3 1 5
130 Umjetničko stvaralaštvo 2 2 4
131 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina 1 1
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132
Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i
klimatizaciju 1 2 2 5

133 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka 2 16 7 25
134 Uzgoj ostalih goveda i bivola 1 1 1 3
135 Uzgoj ostalih životinja 10 10
136 Uzgoj ovaca i koza 4 17 21
137 Uzgoj peradi 2 3 2 7
138 Uzgoj svinja 2 4 1 7

УКУПНО 94 197 319 610

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.30
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
дјеце погинулих
бораца

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
демобилисаних
бораца и РВИ

ЗАПОШЉАВАЊЕ
КОД ПОСЛОДАВЦА Укупно

2 2.пк 4 1 5
3 3.кв 40 101 169 310
4 4.ссс 35 59 63 157
5 6.вшс 2 1 1 4
6 7.всс 9 7 16 32

УКУПНО 94 197 319 610

2.6.2. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години

Укупна вриједност Пројекта 2.000.000 КМ за запошљавање 400 лица.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2017.

Табела бр.31

Преглед запослених лица по Пројекту подршке самозапошљавању у 2017.
годинни по дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2017.

године
Табела бр. 32

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ Запослено
лица

1 Djelatnosti dnevne brige o djeci 1
2 Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve/berbe usjeva, (priprema biljnih proizvoda za primarno tržište) 1
3 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 11
4 Djelatnosti restorana i dostave hrane 9
5 Djelatnosti vozačkih škola 1
6 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela 2
7 Drumski prevoz robe 5
8 Farbarski i staklarski radovi 1
9 Fasadni i štukaturni radovi 3

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕН

О ЛИЦА СA
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА

ПО УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2017.ЛИЦА СРЕДСТАВА

Самозапошљавање 400 2,000,000.00 380 1,890,000.00 1,323,000.00
УКУПНО 400 2,000,000.00 380 1,890,000.00 1,323,000.00
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10 Fotografske djelatnosti 2
11 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 15
12 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 3
13 Gajenje bobičastog, orašastog i ostalog voća 30
14 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća 5
15 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva 1
16 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 20
17 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka 2
18 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 16
19 Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 1
20 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 1
21 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 1
22 Održavanje i popravka motornih vozila 26
23 Osnovno čišćenje zgrada 3
24 Ostala prerađivačka industrija, d. n. 1
25 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 3
26 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1
27 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 2
28 Ostala trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca 1
29 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 1
30 Ostale lične uslužne djelatnosti, d. n. 2
31 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. 3
32 Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare 2
33 Ostali završni građevinski radovi 1
34 Popravak aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu 2
35 Popravak elektronskih uređaja za široku potrošnju 1
36 Popravak namještaja i pokućstva 4
37 Popravak obuće i proizvoda od kože 1
38 Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 1
39 Popravak računara i periferne opreme 3
40 Pranje i hemijsko čišćenje proizvoda od tekstila i krzna 3
41 Predškolsko obrazovanje 2
42 Prevoz putnika unutrašnjim vodenim putevima 1
43 Pripremni radovi na gradilištu 1
44 Proizvodnja ambalaže od drveta 1
45 Proizvodnja ambalaže od plastiènih masa 2
46 Proizvodnja brava i okova 1
47 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva, kolača i sličnih proizvoda 1
48 Proizvodnja gotove hrane i jela 1
49 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, sem odjeće 2
50 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 2
51 Proizvodnja obuće 1
52 Proizvodnja oružja i municije 1
53 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 4
54 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 1
55 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa 1
56 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala 4
57 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina 3
58 Proizvodnja sportske opreme 1
59 Proizvodnja ulja i masti 1
60 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje 1
61 Proizvodnja vrata i prozora od metala 1
62 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na porez 5
63 Sakupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, sem šumskih sortimenata 3
64 Sječa drveta 3
65 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 2
66 Slatkovodna akvakultura 3
67 Štampanje novina 1
68 Taksi prevoz 3
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69 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 5
70 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije 2

71
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne
ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 3

72 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 1
73 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijalizovanim prodavnicama 1
74 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 6
75 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama 5
76 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama 5
77 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 1
78 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 2

79
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih
proizvoda 7

80 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 3
81 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom 1
82 Ugradnja stolarije 1
83 Umjetničko stvaralaštvo 1
84 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina 1
85 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju 2
86 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka 20
87 Uzgoj ostalih goveda i bivola 3
88 Uzgoj ostalih životinja 14
89 Uzgoj ovaca i koza 30
90 Uzgoj peradi 10
91 Uzgoj svinja 9
92 Veterinarske djelatnosti 2

УКУПНО 380

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр.33
Запослено лица

1 1.nk 41
2 2.pk 5
3 3.kv 139
4 4.sss 164
5 6.všs 4
6 7.vss 27

UKUPNO 380

2.6.3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника у 2017. години

Укупна вриједност Пројекта 3.078.030,00 KM за запошљавање 439 лица кроз
сљедеће компоненте:

I Финансирање 100% износа бруто плате за 125 дјеце погинулих бораца са ВСС
у износу од 1.194.030,00 КМ

II Суфинансирање нето плате у износу 500 КМ за 314 лица са ВСС без радног
искуства у износу од 1.884.000,00 КМ

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА



53

ДАН 31.12.2017.
Табела бр.34

Преглед запослених лица по Пројекту подршке стицању радног искуства
младих са ВСС у статусу приправника у 2017. години

по дјелатностима и квалификационој структури са 31.12.2017. године
Табела бр. 35

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРИПРАВНИЦ
И СА ВСС

ПРИПРАВН
ИЦИ СА

ВСС - дјеца
погинулих
бораца

Укупно

1 Apoteke 3 1 4
2 Arhitektonske djelatnosti 5 5
3 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića 1 1
4 Distribucija gasovitih goriva cjevovodima 2 2
5 Djelatnosti agencija za zapošljavanje 5 5
6 Djelatnosti bolnica 3 3
7 Djelatnosti dnevne brige o djeci 5 2 7
8 Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa 1 1
9 Djelatnosti muzeja 1 1
10 Djelatnosti opšte medicinske prakse 2 2
11 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 5 1 6
12 Djelatnosti putničkih agencija 1 1 2
13 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem 6 6

14
Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem za lica ometena u razvoju,
duševno bolesna i zlostavljana lica 1 1

15 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem za starija lica i lica s invaliditetom 1 1
16 Djelatnosti socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica s invaliditetom 6 6
17 Djelatnosti stomatološke prakse 2 2
18 Djelatnosti vozačkih škola 1 1
19 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova 1 1
20 Drumski prevoz robe 6 1 7
21 Elektroinstalacioni radovi 1 1
22 Emitovanje radijskog programa 2 2
23 Emitovanje televizijskog programa 1 1 2
24 Gajenje grožđa 2 2
25 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 1 1
26 Hoteli i sličan smještaj 6 6
27 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 7 3 10
28 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama 2 2
29 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja 1 2 3
30 Izdavanje ostalog softvera 1 1
31 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove 1 1
32 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 7 7

33
Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
(lizing) 1 1

34 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 4 2 6
35 Izvođačka umjetnost 1 1

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛ
ЕНО

ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА

ПО УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2017.

ЛИЦА СРЕДСТАВА
Запошљавање лица без радног искуства
са ВСС- дјеце погинулих борааца 125 1.194.030 87 828.400,10 135.858,60

Запошљавање лица без радног искуства
са ВСС 314 1.884.000 294 1.712.751,00 370.678,53

УКУПНО 439 3.078.030,00 381 2.541.151,10 506.537,13



54

36 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 3 3
37 Nespecijalizovana trgovina na veliko 2 2
38 Obrada i odlaganje neopasnog otpada 1 1
39 Obrazovanje u oblasti kulture 2 2
40 Opšte srednje obrazovanje 4 4
41 Osnovno obrazovanje 7 15 22
42 Ostala izdavaèka djelatnost 1 1
43 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1 1
44 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 4 2 6
45 Ostale djelatnosti socijalnog rada bez smještaja d. n. 9 1 10
46 Ostale poslovne pomoæne uslužne djelatnosti, d. n. 1 1
47 Ostale prateće djelatnosti u prevozu 1 1 2
48 Ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti 1 1 2
49 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. 4 4
50 Ostali smještaj 3 3
51 Ostali završni građevinski radovi 2 2
52 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama 3 3
53 Ostalo novčano poslovanje (posredovanje) 2 2
54 Ostalo obrazovanje, d. n. 1 1
55 Ostalo osiguranje 1 1
56 Pogrebne i pripadajuće djelatnosti 1 2 3
57 Pomoæne djelatnosti upravljanja zgradama 1 1
58 Pomoæne uslužne djelatnosti u obrazovanju 1 1
59 Popravak električne opreme 1 1
60 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom 1 1
61 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 1 1
62 Pravni poslovi 6 6
63 Predškolsko obrazovanje 14 5 19
64 Prikupljanje neopasnog otpada 5 5
65 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom 12 2 14
66 Proizvodnja električne energije 1 1
67 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa 1 1 2
68 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta 2 2
69 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 5 1 6
70 Proizvodnja industrijskih gasova 2 2
71 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora 1 1
72 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 3 3
73 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2 2
74 Proizvodnja ostale vanjske odjeæe 1 1
75 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1 1
76 Proizvodnja ostalog namještaja 1 1
77 Proizvodnja pripremljene stočne hrane 1 1
78 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 1 1
79 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa 1 1

80
Proizvodnja spoljašnjih i unutrašnjih guma za vozila; protektovanje spoljašnjih guma za
vozila 1 1

81 Proizvodnja tepiha i prostirki za pod 1 1
82 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 1 1
83 Rad istorijskih mjesta, građevina i sličnih znamenitosti za posjetioce 4 4
84 Rad sportskih objekata 1 1
85 Računarsko programiranje 4 2 6

86
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose
na porez 11 3 14

87 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala 1 1
88 Regulisanje i doprinos uspiješnijem poslovanju privrede 13 13
89 Sječa drveta 1 1
90 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 1 1
91 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti 1 1
92 Tehničko i stručno srednje obrazovanje 1 1
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93 Tehničko ispitivanje i analiza 3 3
94 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 2 1 3

95
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom
za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama 1 1

96 Trgovina na malo elektriènim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 1 1

97
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda,
pića i duvanskih proizvoda 5 1 6

98 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila 1 1
99 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima 2 2
100 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom 1 1
101 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima 2 2
102 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima 1 1
103 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima 1 1 2

104
Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za
vodovod i grijanje 1 1

105 Trgovina na veliko odjećom i obućom 1 1
106 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 1 1
107 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju 1 1
108 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju 1 1
109 Uzgoj šuma i ostale slične djelatnosti u šumarstvu 19 20 39
110 Veterinarske djelatnosti 2 2
111 Visoko obrazovanje 6 6

УКУПНО 294 87 381

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр. 36
Запослено лица

7.всс 381
УКУПНО 381

2.6.4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години

Завод за запошљавање Републике Српске припремио је Пројекат обуке,
доквалификације и преквалификације у 2017. години чија је укупна вриједност
500.000 КМ и којим је било обухваћено финансирање обука, доквалификације и
преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно
проведене обуке, доквалификације и преквалификације за 500 лица са
евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чинила су
незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који активно траже
запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива,
осим корисника новчане накнаде.

Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по
једном незапосленом лицу планирана су износу до 1.000 КМ по једном
незапосленом лицу.

За поменути Пројекат није било исказаног интересовања послодаваца тако да су
остала неутрошена средства у износу од 500.000 КМ. Одлуком Владе Републике
Српске о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запољавања у Републици
Српској за 2017. годину број: 04/1-012-2-1572/17 од 22.06.2017. године
извршено је преусмјеравање средстава у износу од 500.000 КМ на друге
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пројекте у 2017. години.

2.6.5. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости у 2017.
години

Укупна вриједност Пројекта 1.336.000 KM за запошљавање 334 лица кроз
компоненту суфинансирања запошљавања код послодаваца.

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЗАХТЈЕВА ПО ПРОЈЕКТУ НА
ДАН 31.12.2016.

Табела бр. 37

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању лица изнад 50
година старости у 2017. годинни по дјелатностима и квалификационој

структури са 31.12.2017. године
Табела бр. 38

Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ Запослено
лица

1 Apoteke 1
2 Arhitektonske djelatnosti 1
3 Djelatnosti dnevne brige o djeci 1
4 Djelatnosti keteringa 1
5 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 1
6 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića 7
7 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga 1
8 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga 1
9 Djelatnosti restorana i dostave hrane 8
10 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa 1
11 Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju 1
12 Drumski prevoz robe 4
13 Elektroinstalacioni radovi 1
14 Emitovanje televizijskog programa 1
15 Fasadni i štukaturni radovi 1
16 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane kancelarijske pomoćne djelatnosti 1
17 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 6
18 Gajenje biljaka za upotrebu u farmaciji, aromatičnih, začinskih i ljekovitih biljaka 1
19 Gajenje grožđa 8
20 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 2
21 Gajenje žitarica (sem pirinča), mahunarki i sjemenja uljarica 2
22 Hoteli i sličan smještaj 1
23 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje 1
24 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 15
25 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing) 1
26 Izradnja ostalih objekata niskogradnje d. n. 2
27 Mašinska obrada metala 2

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕ
НО ЛИЦА

СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА

ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2017.

ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање код послодаваца 334 1.336.000 277 1.108.000 655.200
УКУПНО 334 1.336.000 277 1.108.000 655.200
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28 Mješovita poljoprivredna proizvodnja 4
29 Nespecijalizovana trgovina na veliko 4
30 Održavanje i popravka motornih vozila 4
31 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 2
32 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1
33 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1
34 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 6
35 Ostale djelatnosti čišćenja 1
36 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 3
37 Ostali građevinski instalacioni radovi 3
38 Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. 1
39 Ostali smještaj 1
40 Ostalo štampanje 1
41 Pogrebne i pripadajuće djelatnosti 1
42 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti 1
43 Popravak namještaja i pokućstva 1
44 Popravak računara i periferne opreme 1
45 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 1
46 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova 1
47 Pranje i hemijsko čišćenje proizvoda od tekstila i krzna 1
48 Pravni poslovi 1
49 Prerada čaja i kafe 1
50 Prerada i konzervisanje mesa 1
51 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom 1
52 Pripremni radovi na gradilištu 2
53 Proizvodnja alata 6
54 Proizvodnja ambalaže od drveta 3
55 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 2
56 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 3
57 Proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika 1
58 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drveta 3
59 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, sem odjeće 1
60 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 15
61 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 2
62 Proizvodnja obuće 9
63 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 4
64 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću 2
65 Proizvodnja ostale vanjske odjeće 7
66 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 2
67 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala 1
68 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona 1
69 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa 1
70 Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda 1
71 Proizvodnja ostalog namještaja 3
72 Proizvodnja pripremljene stočne hrane 7
73 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi 1
74 Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo, higijenu i toaletne potrebe 1
75 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa 1
76 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje 1
77 Proizvodnja ravnog stakla 1
78 Proizvodnja rublja 1
79 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa 1
80 Proizvodnja sportske opreme 1
81 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambalaže od hartije i kartona 1
82 Proizvodnja vrata i prozora od metala 1
83 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 1
84 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se odnose na porez 6
85 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala 1
86 Sakupljanje nekultivisanih šumskih plodova i proizvoda, sem šumskih sortimenata 1
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87 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje 3
88 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena 2
89 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta 12
90 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima u specijalizovanim prodavnicama 1
91 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila 1
92 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama 1
93 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama 1
94 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama 6
95 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama 5

96
Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo, u specijalizovanim
prodavnicama 3

97 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijalizovanim prodavnicama 2
98 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama 7
99 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama 1
100 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 2
101 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 2

102
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda pića i duvanskih
proizvoda 8

103 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1
104 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje 2
105 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo 1
106 Trgovina na veliko otpadom i ostacima 1
107 Trgovina na veliko tekstilom 1
108 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i stočnom hranom 1
109 Uzgoj peradi 1
110 Veterinarske djelatnosti 1

УКУПНО 277

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр. 39
Запослено лица

1 1. нк 68
2 2. пк 8
3 3. кв 88
4 4. ссс 103
5 6. вшс 3
6 7. всс 7

УКУПНО 277

2.6.6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017.
години

Укупна вриједност Пројекта 236.000 КМ за запошљавање 41 лица кроз сљедеће
компоненте:

I Финансирање 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 Финансирање 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
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ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ
Табела бр. 40

Преглед запослених лица по Пројекту подршке запошљавању Рома у
Републици Српској у 2017. години по дјелатностима и квалификационој
структури са 31.12.2017. године

Табела бр. 41
Р/Б НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

КОД ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 Djelatnosti opšte medicinske prakse 1 1
2 Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja, d. n. 6 6
3 Djelatnosti restorana i dostave hrane 2 2
4 Djelatnosti stomatološke prakse 1 1
5 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 1 1
6 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća 2 2
7 Hladno oblikovanje ili savijanje profila 1 1
8 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada 6 6
9 Mašinska obrada metala 1 1
10 Održavanje i popravka motornih vozila 1 1
11 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom 1 1
12 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore 1 1

13
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poslovi savjetovanja koji se
odnose na porez 1 1

14 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama 1 1

15
Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih
proizvoda, pića i duvanskih proizvoda 1 1

16 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama 1 1

УКУПНО 1 27 28

Квалификациона структура лица запослених по Пројекту са 31.12.2017.
године

Табела бр. 42

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ЗАПОШЉАВАЊЕ КОД
ПОСЛОДАВЦА Укупно

1 1. нк 21 21
2 2. пк
3 3. кв 1 5 6
4 4. ссс 1 1
5 6. вшс
6 7. всс

УКУПНО 28

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕН

О ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА

ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ СА
31.12.2017.

ЛИЦА СРЕДСТАВА

Запошљавање код послодаваца 35 210.000 27 150.000 90.000
Самозапошљавање 4 20.000 1 5.000 3.500

УКУПНО 39 230.000 28 155.000 93.500
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2.7. Закључна разматрања
У сљедећој табели дат је преглед укупно одобрених и реализованих захтјева
по Акционом плану запошљавања у 2017. години.

Табела бр. 43

Реализацију Акционог плана запошљавања у 2017. години са 31.12.2017. 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 наставља се и у
наредном периоду па је за очекивати да ће реализација бити остварена у складу
са планираним циљевима и пратећим индикаторима.

Такође, у периоду 01.01. - 31.12.2017. године вршена су плаћања и по
пројектима из ранијих година, јер се ради о пројектима гдје су обавезе
пренесене 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.

У наставку, у табели бр. 44, дата је рекапитулација пројеката из 2016. и 2017.
године.

УКУПНО ПО АКЦИОНОМ
ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2017.

УКУПНО
ПОТРЕБНА

СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СА 31.12.2017.

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2017.ЛИЦА СРЕДСТАВА

2076 10.727.030 1.676 8.699.151,10 4.549.837,13
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Rekapitulacija projekata iz 2016. i 2017. godine

Naziv projekta Ciljna grupa
Sredstva po
nezaposlenom

licu

Obavezan
period

zapošljavanja

Zaposleno
lica

Realizovano
sredstava po
ugovoru

Broj korisnika Broj podnesenih
zahtjeva Broj odobrenih zahtjeva

Starosna dob Kvalifikaciona struktura Pol

zahtjeva
poslodava. lica zahtjeva

poslodavaca lica sredstava

15-29g. 30-44g. 45-54g. 55-65g. NK PK KV SSS VŠS VSS M Ž

Projekti iz 2016. godine

Projekat podrške
zapošljavanju u
privredi RS u
2016. godini

samozapošljavanje
lica od NK do
VSS koja aktivno
traze posao

4,000.00 12 mjeseci 179 669,200.00 40 110 19 10 19 72 66 4 18 111 68 683 683 200 200 800,000.00

zapošljavanje kod
poslodavca lica od
NK do VSS koja
aktivno traze
posao

4,000.00 12 mjeseci 1147 4,482,400.00 472 530 102 43 146 409 460 15 117 636 511 1578 4733 778 1250 5,000,000.00

UKUPNO 1326 5,151,600.00 512 640 121 53 165 481 526 19 135 747 579 2261 5416 978 1450 5,800,000.00

Projekat podrške
zapošljavanju kod
poslodavaca i

samozapošljavanju
djece poginulih

boraca,
nezaposlenih
demobilisani
boraca i RVI
"Zajedno do
posla" u 2016.

godini

samozapošljavanje
djece pog. boraca 8,000.00 12 mjeseci 196 1,470,400.00 48 116 26 6 40 74 69 2 11 110 86 222 222 218 218 1,744,000.00

samozapošljavanje
demob. boraca i
RVI VRS

4,500.00 12 mjeseci 189 804,150.00 10 102 77 38 82 61 8 188 1 332 332 238 238 1,071,000.00
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zapošljavanje kod
poslodavca djece
pog. boraca, RVI I
demob. boraca
VRS

4,000.00 12 mjeseci 199 763,200.00 27 50 75 47 31 88 66 14 163 36 293 545 234 250 1,000,000.00

UKUPNO 584 3,037,750.00 75 176 203 130 109 244 196 2 33 461 123 847 1099 690 706 3,815,000.00

Projekat podrške
zapošljavanju lica
iznad 45 godina
starosti u 2016.

godini

samozapošljavanje
lica iznad 45
godina starosti
koja aktivno traze
posao

4,500.00 12 mjeseci 117 493,650.00 65 52 25 44 41 1 6 38 79 356 356 130 130 585,000.00

zapošljavanje kod
poslodavca lica
iznad 45 godina
starosti koja
aktivno traze
posao

4,000.00 12 mjeseci 169 649,600.00 72 97 31 71 54 13 81 88 347 686 172 206 824,000.00

UKUPNO 286 1,143,250.00 137 149 56 115 95 1 19 119 167 703 1042 302 336 1,409,000.00

Projekat podrške
zapošljavanju
pripravnika sa
VSS u 2016 .

godini

zapošljavanje lica
bez radnog
iskustva sa VSS -
djece poginulih
boraca

9,552.24 12 mjeseci 154 1,401,754.40 87 67 154 67 87 81 181 81 181 1,728,955.44

zapošljavanje lica
bez radnog
iskustva sa VSS

6,686.52 12 mjeseci 312 2,023,678.00 215 97 312 131 181 480 1116 339 350 2,340,282.00

UKUPNO 466 3,425,432.40 302 164 466 198 268 561 1297 420 531 4,069,237.44

Projekat podrške
zapošljavanju
Roma u 2016.

godini

samozapošljavanje
lica romske
nacionalnosti koja
aktivno traze
posao

5,000.00 12 mjeseci 5 22,000.00 1 3 1 3 1 1 4 1 10 10 5 5 25,000.00
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zapošljavanje kod
poslodavca lica
romske
nacionalnosti koja
aktivno traze
posao

6,000.00 12 mjeseci 27 156,000.00 12 6 8 1 12 11 4 12 15 25 50 21 32 192,000.00

UKUPNO 32 178,000.00 13 9 9 1 15 11 5 0 1 16 16 35 60 26 37 217,000.00

UKUPNO PROJEKTI IZ 2016. GODINE 2694 12,936,032.40 902 989 470 333 345 0 851 822 22 654 1541 1153 4407 8914 2416 3060 15,310,237.44

Projekti iz 2017. godine

Projekat podrške
samozapošljavanju
i zapošljavanju
kod poslodavaca
djece poginulih

boraca,
nezaposlenih
demobilisanih
boraca i RVI
"Zajedno do
posla" u 2017.

godini

samozapošljavanje
djece pogi. boraca 8,000.00 12 mjeseci 94 752,000.00 12 64 14 4 8 40 35 2 9 54 40 109 109 102 102 816,000.00

samozapošljavanje
demob. boraca i
RVI VRS

5,000.00 12 mjeseci 197 985,000.00 17 99 81 25 4 101 59 1 7 195 2 229 229 219 219 1,095,000.00

zapošljavanje kod
poslodavca djece
pogi. boraca, RVI
I demobi. boraca
VRS

4,000.00 12 mjeseci 319 1,268,000.00 14 48 137 120 69 1 169 63 1 16 288 31 257 675 235 543 2,172,000.00

UKUPNO 610 3,005,000.00 26 129 250 205 102 5 310 157 4 32 537 73 595 1013 556 864 4,083,000.00

Projekat podrške
samozapošljavanju
u 2017. godini

samozapošljavanje
lica koja aktivno
traže posao

5,000.00 12 mjeseci 380 1,890,000.00 53 159 84 84 41 5 139 164 4 27 188 192 862 862 400 400 2,000,000.00

UKUPNO 380 1,890,000.00 41 5 139 164 4 27 188 192 862 862 400 400 2,000,000.00
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Projekat sticanja
radnog iskustva
mladih u statusu
pripravnika sa
VSS u 2017. godini

zapošljavanje lica
bez radnog
iskustva sa VSS -
djece poginulih
boraca

9,552.24 12 mjeseci 87 828,400.10 61 26 87 24 63 87 142 82 125 1,194,030.00

zapošljavanje lica
bez radnog
iskustva sa VSS

6,686.52 12 mjeseci 294 1,712,751.00 237 57 294 117 177 342 622 243 314 1,884,000.00

UKUPNO 381 2,541,151.10 298 83 381 141 240 429 764 325 439 3,078,030.00

Projekat podrške
zapošljavanju
lica iznad 50

godina starosti u
2017. godini

zapošljavanje kod
poslodavca lica
iznad 50 godina
starosti koja
aktivno traze
posao

4,000.00 12 mjeseci 277 1,108,000.00 108 169 68 8 88 103 3 7 111 166 293 704 262 334 1,336,000.00

UKUPNO 277 1,108,000.00 108 169 68 8 88 103 3 7 111 166 293 704 262 334 1,336,000.00

Projekat podrške
zapošlj. Roma u
2017. godini

samozapošljavanje
lica romske
nacionalnosti koja
aktivno traze
posao

5,000.00 12 mjeseci 1 5,000.00 1 1 1 5 5 4 4 20,000.00

zapošljavanje kod
poslodavca lica
romske
nacionalnosti koja
aktivno traze
posao

6,000.00 12 mjeseci 27 150,000.00 9 7 8 4 21 6 1 18 9 25 41 25 35 210,000.00

UKUPNO 28 155,000.00 9 8 8 4 21 0 7 1 0 19 9 30 46 29 39 230,000.00

UKUPNO PROJEKTI IZ 2017.GODINE 1676 8,699,151.10 18 16 16 8 232 18 544 425 11 447 996 680 2209 3389 1572 2076 10,727,030.00



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 2017. години на интернет порталу ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске објављена су 3.102 огласа којима је понуђено 9.377 слободних радних
мјеста.

Највећу потражњу за радном снагом исказали су послодавци из сљедећих
области: образовање (1588), комерцијала и продаја (395), економија и финансије
(268), административне и сличне услуге (199), туризам и угоститељство (191),
здравство и фармација (154), информатика и програмирање (145), прерада и обрада
дрвета (112) и др.

Анализа објављених слободних радних мјеста према степену образовања
указује да се највећи број огласа односио на лица са високом стручном спремом
4.126, средњом стручном спремом 2.634, затим лица са трећим степеном стручне
спреме 2.127, вишом стручном спремом 401 итд.

Све огласе Завод припрема и објављује бесплатно по достављеним захтјевима
послодаваца. Такође, треба напоменути да се на веб 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 веб страници Завода објављено је близу 100 вијести о активностима Завода
и реализацији пројеката запошљавања, те кретању на тржишту рада у Републици
Српској и свијету.

Такође, у 2017. години кренуло се са израдом мјесечног Статистичког Билтена
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске који приказује стање на свим
евиденцијама које Завод води, као и активностима које се спроводе.

Портал ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је у 2017. години
забиљежио преко милион посјета, што је за 1.2 % више у односу на 2016. годину, а
на истом се до сада регистровало око 460 послодаваца који су поред бесплатног
објављивања стекли могућност рекламе свог предузећа.

2.9. Институционално јачање капацитета Завода за запошљавање
учешћем у пројектима који се реализују у сарадњи са другим
организацијама и институцијама

Кроз сарадњу са другим организацијама и институцијама које се баве тржиштем
рада, Завод за запошљавање Републике Српске настојао је да у извршавању својих

http://www.zzzrs.net


66

кључних функција унаприједи садржаје и методe рада. Поред пројеката чији је
носилац Завод за запошљавање, значајно је истаћи и учешће у пројектима који су
реализовани у сарадњи са другим установама, партнерима и међународним
организацијама, a који су се највећим дијелом односили на институционално јачање
капацитета Завода и унапређење мјера активне политике запошљавања.

Завод за запошљавање Републике Српске је и у 2017. години наставио сарадњу са
„Пројектом запошљавања младих (YEP)”, који подржава Амбасада Швајцарске, а
имплементира њемачка компанија „ГОПА”. У оквиру имплементације реформског
пакета Пројекта „YEP” посебан акценат био је на изради „Метода и поступака
рада у бироима ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске” и обуци радника
Завода на примјени нових метода у раду бироа. У првој половини године радници
Завода запослени у бироима, укључујући одређен број радника из филијала и
Централне службе Завода прошли су уводну обуку за примјену нових метода у раду
и обучени су тренери који су подршка у провођењу савјетодавног процеса.

У другој половини 2017. године сви бирои су почели са примјеном нових метода и
поступака у раду. Имплементирана је и апликација „Календар савјетовања и
индивидуални план запошљаавања -ИПЗ” која је омогућила израду и праћење ИПЗ
за активне тражиоце запослења који су укључени у савјетодавни процес. У
посљедњем кварталу 2017. године, сва лица укључена у савјетодавни процес
профилисана су према степену запошљивости.

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.

Имплементација пројекта међународне организација рада (ILO) "Подршка
локалним партенерствима за запошљавање у БиХ" (Local Employment Partnership -
LEP) настављена је и у 2017. години. Крајњи циљ пројекта су новоформирана и
одржива радна мјеста, запошљавање лица са евиденције бироа и развој локалног
партнерства за образовање и запошљавањe. Завод за запошљавање је укључен у 20
локалних партнерстава од којих се осам реализује на нивоу локалних заједница гдје
је Завод, односно локални бирои, партнер у склопу Пројекта. Осталих 12 односи се
на партнерства са јединицама локалне самоуправе, образовним институцијама,
невладиним организацијама, развојним агенцијама и привредном комором. Кроз
поменути пројекат извршена је и анализа стања запошљивости у 12 локалних
заједница од стране организација којима је Завод био партнер на Пројекту.

Такође, у оквиру Пројекта међународне организације рада ИЛО "Промовисање
инклузивности у запошљавању кроз партиципативну процјену" са фокусом на
укључивање маргинализованих и тешко запошљивих лица на тржиште рада,
извршена је процјена инклузивности у раду Завода и припремљен документ о
партиципативној процјени инклузивности незапослених лица из рањивих група.

У току 2017. године настављена је сарадња са Европском тренинг фондацијом -
ЕТФ са циљем размјене пракси између различитих институција специјализованих
за питање запошљавања, развоја вјештина, запошљавања младих и представника
социјалних партнера, невладиних организација и других актера на тржишту рада.
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Кроз Пројекат - Платформа за запошљавање и социјална питања- ЕСАП (ESAP -
Employment and Social Affairs Platform), који имплементира Савjет за регионалну
сарадњу (RCC) и Међународна организација рада (ILO) Завод је учествовао у
активностима које су имале за циљ унапређење регионалне сарадње и
успостављање регионалне платформе за запошљавање и социјална питања.

Поред поменутих пројеката Завод за запошљавање је активно учествовао и у ЕУ
Пројекту "Развој квалификацијског оквира за цјеложивотно учење -QF LLL" који је
посвећен даљем развоју и провођењу Квалификацијског оквира у БиХ са фокусом
на стручно образовање одраслих (VET) у оквиру кога је посебна пажња усмјерена
на систематичан приступ развоју осигурања квалитета VET-a и образовања
одраслих и унапређењу идентификација квалификација релевантних за тржиште
рада.

У складу са процесом програмирања помоћи Европске уније у оквиру ИПА
пројеката, представници Завода за запошљавање Републике Српске учествовали су
и у изради Пројектног задатка за остваривање првог резултата Акционог документа
ИПА 2016 - "Подршка могућностима запошљавања" који има за циљ повећање
могућности запошљавања у Републици Српској/БиХ побољшањем квалитета и
ефикасности институција тржишта рада и система образовања.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је и у 2017. години наставио са
јачањем институционалних капацитета и унапријеђењем партнерских односа са
другим институцијама и актерима тржишта рада с циљем развоја ефикасних мјера
на тржишту рада, остваривања квалитетније сарадње са послодавцима,
сагледавањем потреба за образовањем нових кадрова и развијања капацитета
Завода у складу са новим методама рада.

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:
 посредовање у запошљавању,
 информисање о могућностима и условима запошљавања,
 савјетовање о избору занимања (професионално усмјеравање),
 стручно оспособљавање и припрему за запошљавање,
 новчану накнаду и здравствено осигурање и пензијско и инвалидско

осигурање у току трајања права на новчану накнаду,
 пензијско-инвалидско осигурање у трајању до три године, уколико са тим

стажом осигурања испуњава услов за старосну пензију,
 здравствено осигурање.

Права незапослених лица која се доносе на право на новчану накнаду,
здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање док траје новчана
накнада, остварују се у складу са одредбама закона, а по подношењу захтјева према
надлежним бироима.

Наведена права остварује незапослено лице коме је радни однос престао без



68

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 .

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.

Табела бр. 45

ПРЕГЛЕД ИЗДВОЈЕНИХ СРЕДСТАВА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА
2016. И 2017. ГОДИНУ

Мјесец 2016 g. 2017 g. Index 2:1
ЈАНУАР 1.388.623,03 1.265.204,16 91
ФЕБРУАР 1.514.280,20 1.682.690,92 111
МАРТ 1.341.045,46 1.195.955,59 89
АПРИЛ 1.820.689,04 960.417,97 53
МАЈ 1.268.444,60 994.338,51 78
ЈУНИ 1.242.890,85 887.637,30 71
ЈУЛИ 1.097.712,88 989.564,67 90
АВГУСТ 1.236.472,04 1.016.072,61 82
СЕПТЕМБАР 1.219.701,30 1.085.990,59 89
ОКТОБАР 1.127.754,18 1.165.671,23 103
НОВЕМБАР 1.149.056,91 1.028.360,35 89
ДЕЦЕМБАР 1.113.190,34 1.199.300,32 108

УКУПНО 15.519.860,83 13.471.204,22 87

За остваривање овог права у 2017. години издвојено је 13.471.204,22 KM што је
за 13% мање у односу на 2016. годину када је издвојено 15,519,860.83 КМ.

У 2017. години ово право просјечно мјесечно остваривалa су 2.572 лица.
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БРУТО НОВЧАНА НАКНАДА ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2017. ГОДИНУ
Табела бр. 46

Филијала И.Сарајево Бања Лука Добој Приједор Бијељина Требиње Укупно
Јануар 132.008,65 478.144,50 241.411,42 118.392,94 173.637,97 121.608,68 1.265.204,16
Фебруар 150.613,09 546.894,88 488.990,20 121.634,66 200.020,17 174.537,92 1.682.690,92
Март 112.569,83 430.498,51 224.311,83 106.073,92 229.625,70 92.875,80 1.195.955,59
Април 90.521,05 358.351,06 184.913,73 85.666,95 163.544,23 77.420,95 960.417,97
Мај 97.700,16 336.198,12 189.914,56 80.340,50 199.796,76 90.388,41 994.338,51
Јун 86.846,06 321.622,53 165.279,57 76.248,73 159.038,85 78.601,56 887.637,30
Јул 96.327,54 352.563,09 173.501,63 80.440,89 193.093,22 93.638,30 989.564,67
Август 76.448,01 358.854,06 159.019,50 72.528,53 262.721,35 86.501,16 1.016.072,61
Септембар 86.733,17 394.435,87 159.748,03 86.372,36 246.679,68 112.021,48 1.085.990,59
Октобар 125.205,56 390.978,56 160.175,58 95.135,49 238.927,75 155.248,29 1.165.671,23
Новембар 107.625,43 360.080,80 156.123,86 87.221,74 213.923,47 103.385,05 1.028.360,35
Децембар 92.176,26 331.405,04 166.928,22 91.487,36 426.644,12 90.659,32 1.199.300,32
УКУПНО 1.254.774,81 4.660.027,02 2.470.318,13 1.101.544,07 2.707.653,27 1.276.886,92 13.471.204,22

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

Графикон бр. 8

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 трајању 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:
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Табела бр. 47
БРУТО - ЧЛАН 37. ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

За остваривање права по основу члана 37. Закона о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме незапослености у 2017. години издвојено је
1.670.386,65 KM, што је за 29% више него у 2016. години када је за остваривање
овог права издвојено 1.290.886,63 КМ.

У 2017. години ово право просјечно мјесечно је остварило 964 лица.

У наредном графикону дат је мјесечни преглед кретања броја корисника права
по члану 37. Закона.

Графикон бр.9

Право на здравствено осигурање са 31.12.2017. године остварило је 150.670
незапослених лица на терет Буџета Републике Српске и 1.857 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 2017. години издвојено укупно 15.141.590,87 КМ што је у односу
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на 2016. годину 10% мање, гдје је издвојено 16.810.747,46 КМ.

4. ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА
И СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Након извршене ревизије комплетног информационог система (апликативног,
хардверског и системског софтвера, сегмента везаног за заштиту ИС-а, те
организације информационих сервиса) од стране ревизорске куће „Deloitte” d.o.o.
Бања Лука, дат је преглед и оцјена за сваку ставку појединачно као и низ препорука.
Неке од тих препорука су имплементиране у току 2017. године, а неке захтјевају
дужи период имплементације, зависно од доступних финансијских средстава.

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. Те активности огледају се кроз:

1. Унапређење информатичке (апликативне и комуникацијске) подршке
пословним процесима, као и система извјештавања и статистичке обраде,
2. Унапређење техничко-технолошких платформи ИС-а,
3. Унапређење политика безбједности информационог система,
4. Увођење нових услуга према корисницима,
5. Оперативна подршка и одржавање.

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. Служи као подлога за све
извјештаје о стању незапослености, како унутар институције, тако и за све вањске
кориснике.
Апликација захтјева свакодневну комуникацију с корисницима у сврху обезбјеђења
исправног функционисања, те отклањање застоја у раду исте узроковане
застарјелом технологијом и опремом на којој је инсталирана.

- ЕЛМО - подсистем за унос и праћење незапослених лица, регистрацију у
информациони систем Пореске управе Републике Српске и обрачун доприноса
за здравствeно осигурање незапослених лица заснован на веб технологији:
(Закон о доприносима „Службени гласник Републике Српске”, број 116 од
13.12.2012. године).
Одржавање апликације подразумијева свакодневну размјену података са
информационим системом Пореске управе у сврху обезбјеђења здравственог



72

осигурања лица на евиденцијама Завода.

- ЕЕАМ - подсистем за праћење и оцјену мјера активне политике
запошљавања заснованог на веб технологији: софтвер имплементиран у току
2013. године, намијењен 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).
Апликацију примарно одржава екстерна фирма “Нада тим“ из Бањалуке, а
активности сектора у погледу одржавања ове апликације усмјерене су на
корисничку подршку и упуте администратору базе ЕЕАМ.
- Посебна функционалност дограђена 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 веб технологији, развијене унутар сектора.
Креирање извјештаја по потреби. Прецизни извјештаји о стању издатих радних
дозвола по свим параметрима.

- Подсистем „радници.zzzrs.net” - евиденција о запосленим радницима Завода:
одржавање апликације засноване на веб технологији и развијене унутар сектора.
Креирање извјештаја по потреби.

- подсистем - „електронска евиденција присуства на послу„
Одржавање система и надоградња извјештајног дијела.

- подсистем - www.zzzrs.net (веб-страница Завода)
Интегрисање сегмената статистике у базу, израда мјесечног сегмента статистике.

- подсистем веб aplikacije „Трезор-Приход”
Одржавање апликације засноване на веб технологији, развијене унутар сектора.
Периодично ажурирање базе података новим подацима достављеним из сектора за
финансије. Апликација третира записе из Трезора Републике Српске који се односе
на приходе ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске по основу доприноса.

- 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.
У 2017. години пуштена у рад апликација „DMS“ уз максимални ангажман радника
ИТ сектора. Због евидентних недостатака апликације и појаве „инцидентних
ситуација“ у информатичком смислу, а које извођач није успио отклонити у току
2017. године, апликација није званично имплементирана.

Такође, један од значајнијих сегмената рада планиран у 2017. години, дефиниција
пројектног задатка „Евиденција незапослених лица и потреба посладаваца”
резултирао је коначном дефиницијом истог (радна група).

http://www.zzzrs.net
http://www.zzzrs.net
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4.2. Унапређење техничко-технолошких платформи ИС-а и
одржавање

Уважавајући препоруке ИТ аудита ревизорске куће „Delloite” из априла 2016.
године за унапређење ИТ контролног окружења, у 2017. години реализована је
набавка елемената за проширење серверске инфраструктуре (набављена 2
серверска процесора), система за складиштење података, те имплементација бекап
система. Проширење серверске инфраструктуре и бекап система имплементирани
су у току 2017. године. За одржавање ове платформе ангажована је екстерна фирма.

4.3. Унапређење политика безбједности информационог система

Као и у претходној години, значајан сегмент рада и у 2017. години односио се на
примјену Закона о безбједности информационих система („Службени гласник
Републике Српске”, број 70/11) као и Уредбе о мјерама информационе безбједности
(„Службени гласник Републике Српске”, број 91/ 12), односно примјену мјера и
стандарда информационе безбједности кроз физичку заштиту, заштиту података и
заштиту самог информационог система. С тим у вези, набављено је и
имплеметирано „firewall2 рјешење за централну службу, као дио активности на
отклањању недостатака из ревизорског извјештаја, а који се односи на мрежно
окружење у смислу софтверског подешавања и праћења саобраћаја.

4.4. Увођење нових услуга према корисницима
Крајем 2017. године завршена је и апликација „Анкетни упитник за послодавце“ по
захтјеву сектора активних мјера.

4.5. Оперативна подршка и одржавање, континуирано праћење и
одржавање рачунарске опреме

У циљу обезбјеђивања техничких предуслова за исправно 24-часовно
функционисање информатичког сектора Завода за запошљавање Републике Српске,
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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4.6. Статистичко-аналитичка 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 процесуирање, исписивање, те даљу обраду око 2.200
различитих врста статистичко-аналитичких прегледа.

Од почетка 2017. године редовно се припрема и 21 стандардна табела за
публиковање у „Билтену“ који се објављује на веб-страници Завода.

Такође, једна од активности која се проводила у сектору у току 2017. године, уз
помоћ радне групе коју је именовао директор Завода, је и „упаривање“ шифара
постојећег шифранта занимања у употреби са шифарником КЗ БиХ-08
(класификације занимања Босне и Херцеговине).

У циљу усклађивања актуелног шифарника занимања са шифрама КЗ БиХ-08, у
2017. години је урађено упаривање шифара ова два шифарника, на начин да су
шифре из тренутно важећег шифарника занимања у ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске, означене шифром припадајуће четвороцифрене групе занимања
из Класификације занимања 2008.

5. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

Према одредбама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености и Статута, Завод обавља организационе, стручне, административне
и друге послове.
Под тим пословима подразумијевају се послови заступања пред надлежним
судовима и другим органима, вођење имовинско-правних досијеа и вођење
евиденције о имовини Завода, послови радно правних односа, као и сви други
општи послови који су дефинисани Статутом и Правилником о унутрашњој
организацији.

У периоду 01.01. - 31.12.2017. године у Заводу су вођене појачане активности
на горе наведеним пословима у смислу повећане ажурности и унапређења у свим
сегментима рада. Између осталог, увођењем ДМС програма унапређен је рад Завода
у сегменту контроле протока аката и контроле ажурности свих учесника у поступку.

Кроз редовне активности које води Завод током 2017. године покренуто је
укупно 35 судских спорова, који се воде код разних судова, а у којима се Завод
појављује и као тужилац, тужени, тражилац извршења и извршеник. У периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године пред надлежним судовима оконачано је 25
судских поступака.

Кроз евиденције Завода води се 79 судских спорова покренутих у ранијем
периоду, који нису окончани, а на којима се води континуирана активност.
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Током 2017. године у Заводу су вођене појачане активности на ажурирању
имовинско-правних досијеа, настављени започети поступци, покренути и у
одређеном броју окончани поступци укњижбе имовине. Окончан је поступак
укњижбе пословне зграде Завода у Палама.

Код одређеног броја имовинских јединица није окончан поступак укњижбе из
разлога што се воде судски спорови доказивања права власништва, и јавна излагања
некретнина пред РУГИП-ом.

У периоду од 01.01. - 31.12.2017. године вођена је активност доношења
Правилника о унутрашњој организацији рада, при чему се водило рачуна о
подизању квалитета рада како организационо, тако и квалификационо.

Израђени су уговори о раду за све запослене и закључени од стране радника и
директора Завода.

Поред Правилника о унутрашњој организацији и Колективног уговора у
Заводу су донесени и други интерни акти, као што су:

Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која
пријављују корупцију, Упутство о процедури и избору конкурсне процедуре и
критеријумима пријема радника у радни однос, Упутство о вођењу поступка за
остваривање права по основу незапослености.

Разлог доношења наведених аката је унапређење квалитета и једнообразност у
раду у свим организационим јединицама Завода.

6. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске одржао је у 2017.
години тринаест сједница, од чега је једанаест редовних и двије телефонске на
којима је разматрао најзначајнија питања из надлежности Завода и остваривања
функција запошљавања. С тим у вези усвојени су:
 Програм рада за 2018. годину;
 Финансијски план-буџет за 2018. годину;
 План набавки Завода за 2018. годину;
 Извјештај о раду Завода за 2016. годину;
 Извјештај о извршењу Финансијског плана- буџета за 2016. годину;
 Периодични извјештаји о извршењу Финансијског плана;
 У децембру 2017. године усвојен је и Ребаланс Финансијског плана за 2017.

годину, као и Ребаланс Плана набавки за 2017. годину;
 Извјештај Комисије за попис имовине Завода о извршеном попису за 2016.

годину са доношењем одлука о усвајању извјештаја, отпису и расходу основних
средстава и ситног инвентара;

 Елаборат о извршеном попису за 2016. годину;

Од интерних аката Завода Управни одбор је у претходној години донио одлуке о
усвајању:
 Правилника о условима критеријима и начину спровођења мјера активне

политике;
 Правилника о канцеларијском и архивском пословању;
 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања

књиговодственог стања са стварним стањем ЈУ Завод за запошљавање
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Републике Српске;
 Правилника о набавци роба, услуга и радова ЈУ Завод за запошљавање

Републике Српске;
 Правилника о измјенама и допунама Правилника о набавци путем директног

споразума;

Управни одбор Завода усвојио је и Оперативни план за реализацију програма
запошљавања у Републици Српској за 2017. годину, а од нових пројеката у 2017.
години усвојени су:

- Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години,
- Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних
инвалида ВРС у 2017. години „Заједно до посла”,
- Пројекат подршке стицања радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника,
- Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години,
- Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости, и
- Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.

Управни одбор је донио одлуку о расписивању јавног позива за коришћење
средстава по пројектима запошљавања у 2017. години, након чега је услиједило и
доношење појединачних одлука о одобравању средстава.
У складу са одлуком Владе Републике Српске о измјени Акционог плана
запошљавања за 2017. години у децембру, усвојене су измјене Оперативног плана за
реализацију програма запошљавања у Републици Српској у 2017. години, које се
односе на финансирање Пројекта суфинансирања запошљавања дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида
ВРС у 2017. години „Заједно до посла”.

Управни одбор донио је и одлуку о утврђивању квоте радних дозвола за
запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за
2018. годину на сједници одржаној у јулу 2017. године.

Управни одбор, између осталог, донио је и одлуке о класификовању
ненаплативих потраживања Завода, усклађивању вриједности акција.
У складу са спровођењем поступка јавних набавки, Управни одбор усвојио је
измјену Плана набавки за 2017. годину и донио одлуке о покретању отвореног
поступка набавки: рачунарске опреме и тонера, пословног простора у Зворнику,
инвестиционог одржавања пословних просторија Завода, софтвера за евиденцију
незапослених лица и потреба послодаваца, надоградње активне мрежне опреме
Завода.
За наведене набавке Управни одбор донио је одлуке о именовању комисија за
провођење поступака, као и доношење одлука о избору понуђача.
На телефонској сједници одржаној дана 14.09.2017. године Управни одбор донио је
Одлуку о одобрењу привременог уступања некретнина због грађења пословног
простора у Требињу, на коју је Влада Републике Српске дала сагласност 28.09.2017.
године.
Управни одбор донио је, према овлашћењима утврђеним Статутом ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, одлуке о именовањима вршиоца дужности
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