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УВОД

У складу са усвојеним Програмом рада за 2018. годину и Програмом
економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске је у 2018. години тежиште активности усмјерио на
реализацију мјера активне политике запошљавања, институционално јачање
капацитета и реформских задатака Завода као и јачање ефикасности тржишта рада.
Значајне мјере и активности предузете су и на реализацији кључних стратешких и
оперативних циљева дефинисаних Стратегијом запошљавања Републике Српске
2016-2020. године (,,Службени гласник Републике Српске”, бр. 90/16). На основу
усвојеног Акционог плана запошљавања, Завод је утврдио Програм запошљавања
за 2018. годину којим су прецизирани конкретни задаци у оквиру мјера активне
политике, програми, износи средстава, основни циљеви и задаци као и очекивани
резултати.
У оквиру провођења мјера активне политике и подстицања запошљавања посебна
пажња посвећена је савјетодавном процесу и раду са незапосленим лицима с циљем
подизања конкурентности, скраћивања периода незапослености и бржег
запошљавања.
Осим реализације задатака у области мјера активне политике запошљавања,
значајне активности су биле усмјерене и на остваривање права незапослених лица,
посебно на информисање незапослених лица о остваривању права, благовремено
рјешавање поднесених захтјева и редовну исплату новчане накнаде.
Поред наведених активности значајно је истаћи и унапређење информатичкоапликативне и комуникацијске подршке пословним процесима, као и остварене
резултате у области система извјештавања и статистичке обраде, као
незаобилазном сегменту у области праћења и анализа основних показатеља о
тржишту рада.
Анализа основних података о стању незапослености у 2018. години указује на
константан пад броја незапослених лица активних тражилаца посла. Са 31. 12. 2018.
године на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске налазило се
укупно 96.005 незапослених лица (активни тражиоци посла), што је за 18.359 лица
или 16,1% мање у односу на исти период 2017. године када је било евидентирано
114.364 незапослена лица.
У 2018. години запослено је укупно 43.319 лица са евиденције незапослених што је
за 3.744 или 9,5% више у односу на 2017. годину када је било запослено 39.575
лица.
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Значајно је истаћи и да је укупан број запослених у Републици Српској повећан и
износи 268.879 лицa (податак Републичког завода за статистику, септембар 2018.
године) и већи је за 2,1% у односу на исти извјештајни период 2017. године.
Анкетна стопа незапослености износи 17,2% што је за 3,8% мање у односу на
претходни извјештајни период 2017. године када је износила 21% (податак
Републичког завода за статистику Републике Српске).
У извјештају који слиједи обрађене су мјере и остварени задаци по свим
функцијама и областима које су у надлежности Заводa.
1. СТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПРОМЈЕНЕ И

КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.1. Неки показатељи о тржишту рада у Републици Српској
На укупно стање незапоcлености, као и на могућност новог запошљавања
битно утичу укупна економска кретања и стање привреде у Републици Српској.
„Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске, БДП у
првом полугодишту 2018. године, у односу на исти период 2017. године има
позитивну стопу раста од 3,4%. Расту БДП-а највише је допринио раст у
подручјима: трговина на велико и мало; оправка моторних возила, мотоцикала;
саобраћај и складиштење; дјелатности пружања смјештаја, припреме и
послуживања хране; хотелијерство и угоститељство (5,2%) те подруче индустрије
(4,6%). Подручје грађевинарства остварило је стопу раста од 5, 9%, али због мањег
учешћа у структури има нешто мањи допринос укупном расту БДП-а. Након
негативних стопа у претходној години, у првом и другом тромјесечју 2018. године,
подручје пољопривреда, шумарство и риболов биљежи позитивна кретања.
Расположиви подаци за 2018. годину указују на наставак позитивних кретања ових
компонената и њихов позитиван допринос БДП-у.
У периоду јануар – септембар 2018. године стопа раста индустријске производње
износила је 5,3%, чему је највећи допринос дало повећање производње и
снабдијевање електричном енергијом од 27%. Раст индустријске производње у
посматраном периоду праћен је и повећањем броја запослених у индустрији од
2,2%, при чему се број запослених у подручју производње и снабдијевања
електричном енергијом повећао за 3,2%, а у прерађивачкој индустрији се број
запослених повећао за 2,5%. Такође, промет индустрије у наведеном периоду,
повећан је за 12,5%, чему је највећи допринос дало повећање у промету енергије.
Посматрано по тржиштима, промет индустрије на домаћем тржишту повећан је за
11,4%, а промет на иностраном тржишту је повећан за 14,1%. Већи раст промета на
иностраном тржишту и даље повећање раста индустријске производње указују на
позитивна кретања у међународном економском окружењу.
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Јачање извозне тражње код земаља најзначајнијих спољнотрговинских партнера,
као и повећање понуде, које се огледа првенствено у расту индустријске
производње, довели су до наставка тренда раста у спољнотрговинској размјени у
2018. години, чак и у поређењу са истим периодом прошле године, када су
забиљежени прилично импресивни резултати. Наиме, у периоду јануар – септембар
2018. године, спољнотрговинску размјену карактерише даље повећање обима
размјене 8,8%, затим повећење извоза од 8,9% и повећење увоза од 8,8%,
покривеност увоза извозом од 70,7%. Највећи допринос расту извоза, слично као и
у претходној години, забиљежен је у областима: прерађивачка индустрија и
производња и снабдијевање електричном енергијом, док су највећи допринос
повећању увоза, као и у претходној години, дала подручја прерађивачка индустрија
и вађење руда и камена.” 1
У табели и графикону бр. 1 приказан је преглед стања незапослености у
четворогодишњем периоду (2015-2018. година):
Табела бр. 1

Тренд постепеног пада броја незапослених на евиденцији ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске, из претходних година, наставља се и у 2018. години.
Са 31. 12. 2018. године на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске
налазило се 96.005 незапослених лица. У односу на исти период прошле године,
када је регистровано 114.364 незапослена лица, овај број је мањи за 18.359 лица или
16,1%. Мјесечна анализа броја незапослених у 2018. години, указује на сличну
ситуацију, гдје је овај број у децембру мањи за 18.352 или 16,0% у односу на
јануар.

1

Извор: Програм економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. година
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Ако се упоређује број незапослених 31. 12. 2018. године са истим периодом 2015.
године, када је регистровано 135.585 незапослених лица, тај број је мањи за 39.580
лица или 29,2%.
Просјечна мјесечна вриједност броја незапослених лица у 2018. години износи
105.793, што је за 14.263 или 11,9% мање него претходне године. Ако се посматра
четворогодишњи период (2015-2018), годишњи просјек броја незапослених је мањи
за 24,1%.

Графикон бр. 1

Преглед стања незапослености са 31. 12. 2018. године по филијалама
У табели и графикону бр. 2 дат је преглед стања незапослености по филијалама на
дан 31. 12. 2018. 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 са 13%, И. Сарајево са 12%,
филијале Зворник и Требиње са по 11%, и филијала Приједор са 9% од укупног
броја незапослених са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске.
Број незапослених жена са 31. 12. 2018. износи 49.149, што чини 51,2% 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.
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Табела бр. 2

Графикон бр. 2

1.2. Образовна структура незапослених лица
У табели број 3, дат је преглед учешћа стручне спреме у укупном броју
незапослених, односно кретање квалификационе и полне структуре незапослених
лица - активна понуда, у периоду 2015 - 2018. године.
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Табела бр. 3

У 2018. години највеће учешће, у укупној регистрованој незапослености,
имају лица са III степеном образовања и то 32,94%. Затим слиједе лица са средњом
стручном спремом, са учешћем од 31,39%, неквалификована лица са 20,12%, док је
учешће лица са VII степеном образовања 11,12%.
Анализа образовне структуре незапослених лица - активна понуда, у
четворогодишњем периоду (графикон бр. 3) указује на процентуално смањење
нижих степена образовања у укупном броју незапослених, и повећање у области
средње и високе спреме.
У 2018. години учешће средње стручне спреме у укупном броју незапослених
износило је 31,39%, што је веће за 2,05 процентних поена у односу на 2015. годину
(29,34%). Док је учешће високе стручне спреме у односу на 2015. годину веће за
0,95 процентних поена.
Иначе, анализа квалификационе структуре у четворогодишњем периоду указује на
константност одређених степена стручне спреме у укупном броју незапослених. Од
96.005 незапослених лица, најбројнија су лица са III степеном- КВ 31.620 и лица IV
степена 30.139, што је константна карактеристика када је у питању образовна
структура незапослених лица.
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Тренд благог пораста броја жена у укупном броју незапослених, из претходних
година наставља се и у 2018. години. Њихово учешће се креће од 48,48% у 2015.
години до 51,19% у 2018. 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 сљедећем струкама и
занимањима: трговци и сродни (5.621), металци (5.596), механичари и машинисти
(3.782) и угоститељи и сродни (3.268).
У четвртом степену (ССС) највише регистрованих лица је у сљедећим струкама и
занимањима: финансијски и економски техничари (5.714), механичари и
машинисти (3.821), матуранти гимназије (3.640), електричари и енергетичари
(2.283), здравствени радници (1.839), потом угоститељи и сродни (1.614).
У седмом степену образовања (ВСС) највише незапослених лица је регистровано у
сљедећим струкама и занимањима: лица из финансијске области и
дипл.економисти (2.742), дипломирани правници (1.486) и дипломирани инжењери
пољопривреде (487). Такође, велики је и број регистрованих лица са занимањима из
области просвјетне струке – професори разредне наставе (627), професори
физичког васпитања (335), професора енглеског језика (284), дипломирани
васпитачи (279), дипломирани психолози (236), дипломирани педагози (224),
професори српског језика (203).
Графикон бр. 3
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1.3. Преглед стања незапослености према дужини чекања
Преглед дужине чекања за 2018. годину према степену образовања
Табела бр. 4

Анализа дужине чекања на евиденцији указује да на запослење до једне
године чека 25.229 незапослених лица или 26,3% од укупног броја незапослених.
Од једне до три године чека 19,5%, од три до пет година 11%, од пет до седам 9%,
од седам до девет година 8,1%, и дуже од девет година чека 26,1% незапослених
лица.
Највећи удио лица која чекају на посао дуже од девет година су квалификовани
радници 9.399 и радници без занимања 7.790. Такође, преко девет година чека 6.271
лице 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
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У графикону број 4. дат је приказ процентуалног учешћа дужине чекања у
периоду од 2015. до 2018. године. Анализа дужине чекања у четворогодишњем
периоду указује на повећање броја лица која чекају на запослење дуже од девет
година и то за 5,9 процентних поена.
У табели бр. 5 дат је преглед дужине чекања на запослење према годинама старости
незапослених лица на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске са 31.
12. 2018. године.
Од укупног броја лица на евиденцији, највише је лица старосне доби од 30 до 44
године (33.237), а најмање лица старосне доби од 55 до 65 година (15.469).
Међутим, анализа њихове дужине чекања указује на то да се са годинама старости
повећава и дужина чекања на запослење.
До једне године на евиденцији чека највећи број лица старосне доби од 15 до 29
година, 11.820 или 47% од укупног броја лица ове старосне доби, а лица старости
од 55 до 65 година свега 2.055, што чини 13% од укупног броја лица исте старосне
доби, док 43 % лица старосне доби од 55 до 65 година на евиденцији чека преко
девет година.
Дужина чекања на евиденцији према годинама старости незапослених лица на
евиденцији са 31. 12. 2018. године
Табела бр. 5

1.4. Преглед лица пријављених у току 2018. године
У току 2018. године на евиденцију ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
пријављено је укупно 62.450 лица или у просјеку мјесечно 5.204 лица. У односу на
претходну годину број новопријављених лица на евиденцију се повећао за 1.844
лица или 3,0%.
Анализа пријављених на евиденцију према претходном радном искуству указује да
је у 2018. години, без радног искуства укупно пријављено 19.600 лица што је за
4,5% мање у односу на прошлу године, када је на евиденцији било пријављено
20.532 лица без радног стажа. У 2018. години долази до повећања броја
пријављених лица која имају радно искуство за 6,9% у односу на претходну годину.
У 2018. години укупно је пријављено 42.850 лица, која имају радно искуство, а у
2017. години 40.074 лица.
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Анализа броја лица пријављених на евиденцију у четворогодишњем 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 (42.850), највећи
удио чине лица са престанком рада на одређено вријеме, и то 13.868 лица или
32,4% од укупног броја пријављених лица са радним искуством. У односу на 2017.
годину њихов број је мањи за 3,2%.
Велики број пријављених на евиденцију су и лица која су споразумно прекинула
радни однос (13.531). Овај број је у односу на претходну годину већи за 18,1%. По
основу престанка радног односа због организационих промјена (технолошки вишак)
пријављено је 6.275 лица, што је за 5,2% мање у односу на прошлу годину, када је
пријављено 6.621 лице.
Тренд смањења броја лица који су остали без посла по основу стечаја и престанка
рада послодавца из претходних година, наставља се и у 2018. години.
У контексту напријед наведеног потребно је нагласити да сумирање мјесечних
извјештаја који се односе на укупан број новопријављених на годишњем нивоу, у
реалном значењу нема смисла јер се у појединим мјесечним извјештајима
понављају иста лица која у више наврата одлазе и долазе на евиденцију.
Такође, потребно је водити рачуна о томе да се подаци за лица са радним стажом
везују за периоде пријављивања на евиденцију, а не за периоде останака без посла
који могу носити карактеристику останка без посла из ранијих периода са
тадашњим разлогом останка без посла.
Сумиране резултате добијене као збир мјесечних података има смисла тумачити
само као мјеру за упоређивање са резултатима из истих периода протеклих година
односно пратити релативно кретање одређених показатеља стања из ове области.
Наведени подаци приказани су у табели бр. 6:
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Табела бр. 6

2

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

1.5. Престанак вођења евиденције
Упоредни преглед разлога престанка вођења евиденције по сумираним
мјесечним извјештајима од 2015. до 2018. године
Табела бр. 7

13

Укупан број лица брисаних са евиденције незапослених у 2018. години био
је 78.099 или у просјеку мјесечно 6.508. У односу на 2017. годину, кад је укупан
број брисаних износио 73.156, тај број је већи за 4.943 лица или 6,8%.
Анализа разлога престанка вођења евиденције указује да се највећи број лица
брише због запослења и обављања приватне дјелатности - 43.319 или 55,5%. У
односу на 2017. годину овај број је већи за 3.744 лица или 9,5%.
Потом слиједе лица брисана због нередовног јављања - 21.946 или 28,1% од укупно
брисаних са евиденције. Овај број је у односу на 2017. годину мањи за 184 или
0,8%.

1.6. Стопа незапослености у Републици Српској
Анкетна стопа незапослености рачуна се као однос броја незапослених лица
и активног становништва, при чему су број незапослених лица и активног
становништва изведени из узорка анкетираних лица у Републици Српској. Она је
заснована на Анкети о радној снази, коју једаном годишње спроводи Завод за
статистику Републике Српске. Посљедњи подаци се односе на 2018. годину, према
којима је стопа незапослености 17,2%.2
У периоду од 2015. до 2018. забиљежен је пад анкетне стопе незапослености и то за
8,0 процентних поена.

Графикон бр. 5

2

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈА ЗАПОШЉАВАЊА
2.1. Реализација функције посредовања и унапређење мјера на
усклађивању понуде и потражње
Основна функција Завода је посредовање и подразумијева повезивање понуде и
потражње, односно повезивање лица која траже запослење са послодавцима који
исказују потребе за посредовањем у запошљавању.
2.1.1. Рад са послодавцима
Посебан циљ у раду са послодавцима је ефикасније задовољење исказаних потреба
послодаваца, као и повећање броја послодаваца који користе услуге посредовања.
Мјере Завода реализоване су кроз сљедеће активности:
- У извјештајном периоду реализовано је 4.627 директних посјета послодавцима.
- Посредовање у запошљавању по захтјеву послодавца;
- Праћење реализације пријава о слободним радним мјестима и упућивање
активних тражилаца посла у складу са захтјевима послодаваца.
У извјештајном периоду с циљем обезбјеђивања радника према пријављеним
потребама за запошљавање, регистрована је потражња за 18.040 радника кроз
10.218 пријава. На основу критеријума постављених од стране послодаваца који су
поднијели пријаве, извршена је прелиминарна селекција кандидата и њихово
информисање о условима понуде и послодавцима су упућени кандидати ради
избора за заснивање радног односа. У истом периоду, по исказаним потребама,
запослено је 10.063 лица, односно задовољење исказаних потреба послодаваца
износи 55.7%. Наглашавамо да су од укупног броја пријављених потреба,
послодавци одустали од 2.770 захтјева из разлога престанка потребе за радницима,
док остале потребе послодаваца нису задовољене из више разлога (на евиденцији
Завода није било пријављених лица у траженом занимању, лица нису имала
одговарајућа знања и вјештине, неприхватање понуде од стране лица због лоших
услова рада или послодавац није доставио повратну информацију о задовољењу
потребе, што такође представља један од разлога ниже реализације очекиване
попуњености слободних радних мјеста).
Према стручној спреми која је исказана у пријави Е-2, у 2018. години највећи број
пријава односио се на квалификоване раднике - 6.719, затим лица са ВСС - 5.504,
неквалификоване раднике - 2.345, лица са ССС - 2.241 и ПК раднике - 1.018, а
најчешћа занимања тражена у пријавама су сљедећа: продавач - 778, бравар - 697,
професор разредне наставе - 669, дипломирани економиста - 655, конобар - 517,
возач - 453, дипломирани правник - 423, обућар - 414, економски техничар - 360,
конфекционар - 357, машински техничар - 336 и др.
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Према подручјима рада, највећи број пријављених потреба је у области
прерађивачке индустрије - 5.078, затим у области образовања - 3.736,
грађевинарство - 1.745, комерцијала и трговина - 1.487 и остале друштвене, личне и
социјалне услуге - 1.137.
Такође, послодавци су тражили услугу међумјесног и међурегионалног
посредовања да би задовољили потребу за сљедећим профилима радника: возач,
бравар, инжењер машинства, фармацеут, инжењер грађевинарства, варилац, возач
теретних возила, радници у угоститељству, васпитач, конфекционар текстила,
електроинжењер, медицински радници, тапетар, професор информатике, руковалац
грађевинских машина с лиценцом, обућар, рударски инжењер, зидар и др.
 Према пријављеним потребама за запошљавање на сајту Завода објављено је
3.196 огласа.
 Одржавају се редовни контакти са послодавцима на нивоу локалних јединица
те формира база података о послодавцима.
 Такође, сарадња са кључним актерима на тржишту рада одвија се на нивоу
менаџмента Завода, филијала и бироа и ангажују се по свакој иницијативи, те
присуствују састанцима и позивима од стране других учесника на тржишту
рада.

2.1.2. Рад са незапосленим лицима
Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2018. годину планирано је
укључивање 70% активних тражилаца посла у савјетодавни процес, што
подразумијева и утврђивање индивидуалног плана запошљавања као и
профилисање, односно утврђивање степена запошљивости.
 У извјештајном периоду у савјетодавни процес је укључено 69.547 активних
тражилаца запослења или 72.4% од укупног броја евидентираних незапослених
лица која активно траже запослење на дан 31. 12. 2018. године.
 Индивидуални план запошљавања представља основни инструмент у раду са
незапосленим лицима и основ за укључивање лица у мјере активне политике
запошљавања. Циљ је дефинисање занимања у којима ће се посредовати,
активности које ће лице предузети и мјере у које ће се укључити ради
запошљавања или повећања запошљивости. У извјештајном периоду утврђено
је 78.579 индивидуалних планова запошљавања укључујући и ревидиране
индивидуалне планове запошљавања или 81,8% од укупног броја
евидентираних активних тражилаца посла на дан 31. 12. 2018. године.
 Степен запошљивости је одређен за 78.579 лица која активно траже запослење,
укључујући и број ревидираних профилисања, што износи 81,8% од укупног
броја евидентираних активних тражилаца посла на дан 31. 12. 2018. године.
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 Интерна комисија за евалуацију индивидуалних планова запошљавања је у
извјештајном периоду припремила два полугодишња извјештаја о квалитету
индивидуалних планова запошљавања. У првом извјештају за период 1. 1 -30. 6.
2018. године утврђено је 9.651 индивидуални план запошљавања, од чега 4.161
за младе до 30 година. Узорак за евалуацију је 5% од укупног броја, односно
482, а од тог броја 208 се односи на младе до 30 година. Добијена оцјена након
прве евалуације је 2.5 за квалитет индивидуалних планова запошљавања узетих
за узорак, а максимална могућа је 3 (по цјелинама из којих се ИПЗ састоји:
опште информације - 2.31, предности и препреке - 2.29, циљ у погледу
запошљавња - 2.58, план тражења посла - 2.53, изјава - 2.79). У другом
извјештајном периоду 1. 7 - 31. 12. 2018. године утврђено је 46.757
индивидуалних планова запошљавања, од чега 18.552 за младе до 30 година.
Узорак за евалуацију је 477, а од тог броја 192 се односи на младе до 30 година
што је око 1% од укупног броја. Добијена оцјена након друге евалуације је 2.5
за квалитет индивидуалних планова запошљавања узетих за узорак, а
максимална могућа је 3 (по цјелинама из којих се ИПЗ састоји: опште
информације - 2.37, предности и препреке - 2.34, циљ у погледу запошљавања 2.59, план тражења посла - 2.66, изјава - 2.80). Значајан напредак у квалитету
индивидуалних планова запошљавња у односу на претходну евалуацију није
уочен, што је било и за очекивати, јер је акценат у периоду 1. 7 - 31. 12. 2018.
стављен на квантитет, како би се остварио циљ задат у Акционом плану
запошљавања Републике Српске за 2018. годину, што нас обавезује да у
наредном периоду радимо на квалитету урађених индивидуалних планова
запошљавања.

2.1.3. Повећање активности на тржишту рада, рад ЦИСО 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.
2.1.3.1. Активности центара за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) у 2018.
години

Мјера је реализована кроз сљедеће активности:
 Информисање 4.123 незапослена лица о правима, обавезама и могућностима
укључивања на тржиште рада;
 Израда „инфо-пакета” који подразумијевају све актуелне информације о
могућностима запошљавања, едукацијама, волонтирању и праксама, посебно
младих с циљем бржег укључивања у процес рада. У ЦИСУ су прикупили и
припремили 594 информације од користи за активацију младих када је у
питању тржиште рада. Ова активност реализована је у форми „инфо-пакета”
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који се објављују седмично на порталима који су намијењени младима (berza.ba,
hoću.ba, фејсбук странице ЦИСО и Клубова за тражење посла).
Сарадња са невладиним организацијама с циљем обједињавања свих
релевантних информација битних за могућности запошљавања;
Активности на развоју мотивације за активно тражење посла усмјерене ка
дугорочно незапосленим, младима и маргинализованим лицима. Кроз рад
ЦИСО центара у ову активност укључено је 10.086 лица (4.362 мушкараца и
5.724 жене).
Развијање вјештина писања радне биографије, пријаве за посао и интервјуа са
послодавцем. Обуку за писање радне биографије прошло је 3.480 лица. Обуку
за развијање вјештина потребних за правилно представљање послодавцима
прошло је 3.421 лице, кроз редовне активности ЦИСО и Клубова за тражење
посла.
Обука из предузетништва реализована је за 632 лица који су се кроз
индивидуални план запошљавања опредјелила за могућност запошљавања
покретањем сопственог бизниса. Обуке су проводили цертифицирани радници
Завода за запошљавање.

2.1.3.2. Активности Клубова за тражење посла у 2018. години

Мјера је реализована кроз сљедеће активности:
 Подизање компетенција за активно тражење посла кроз уводне обуке писања
биографије, интервјуа са послодавцем и директног обраћања послодавцу;
 Активностима стручне помоћи у подизању мотивисаности за активно тражење
посла, а у извјештајном периоду кроз рад Клубова за тражење посла у ову
активност је укључено 671 лицe.
 Стручна помоћ у обуци и усвајању техника активног тражења посла и
разговора са послодавцима, а реализовано је 1.196 директних интервјуа са
послодавцима;
 Пружање могућности за директно конкурисање на упражњена радна мјеста 1.118 пријава на конкурсе и 1.567 писмених обраћања послодавцима уз личну
биографију;
 Континуирана промоција позитивних примјера добре праксе корисника услуга.
На веб-порталу Завода је у периоду извјештавања објављено 25 позитивних
прича гдје су незапослена лица изнијела своја искуства о сарадњи са Заводом
са коначним исходом запошљавања. Акценат је стављен на запошљавање кроз
програме 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 радили су на размјени искустава у раду са
незапосленим лицима, а све с циљем унапређења методологије рада и приступа
корисницима услуга.
 За нове раднике у Клубовима за тражење посла организоване су обуке које се
односе на методологију рада у Клубовима.
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 Анализирајући улогу и значај Клубова у 2018. години, а имајући у виду
остварене ефекте, планирано је ширење мреже Клубова за тражење посла. У
2018. години отворен је Клуб у Источној Илиџи. У наредном периоду, у складу
са извршеним анализама планирано је даље ширење мреже Клубова за тражење
посла и то у бироима Вишеград, Фоча, Лакташи, Прњавор, Братунац и
Сребреница.

2.1.4. Реализација мјера у области каријерне оријентације, информисања о
избору занимања, планирању каријере и развоју цјеложивотног учења
Циљ ове мјере је повећање компетентности у доношењу одлука у вези избора
занимања заинтересованих појединаца и група ученика, подстицање успјешне
професионалне каријере и каријерног развоја појединаца
2.1.4.1. Професионално информисање

Ова мјера реализовала се кроз сљедеће активности:
 Прикупљање, организовање и пласирање информација о стању на тржишту
рада;
 Индивидуално, непосредно и групно информисање корисника:
- у Центрима за информисање, савјетовање и обуку (ЦИСО) 2.474 лица су
користила услугу индивидуалног савјетовања,
- Акционим планом запошљавња у Републици Српској за 2018. годину
планирано је да 5.000 ученика буде обухваћено овом мјером. Услуге групног
професионалног информисања ученика пружене су за 7.378 ученика завршних
разреда основних и средњих школа, остварени ефекти су већи од планираних.
- директно информисање 4.970 ученика завршних разреда основних школа у
242 одјељења широм Републике Српске,
- информисање 2.408 ученика завршних разреда средњих школа посредством
стручног особља који су за ову активност обучени од стране сарадника Завода
кроз радионице „Зумирај запошљавање младих” (21 педагог/психолог у
средњим школама је прошао 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”, у којој су јасно приказани подаци о
стању на евиденцији по занимањима, струкама и бироима. Подаци се објављују
једном годишње.
2.1.4.2. Образовање одраслих и цјеложивотно учење

Област образовања одраслих је врло значајан сегмент рада, првенствено због
неусклађености образовања са потребама тржишта рада.
Ова мјера реализована је кроз сљедеће активности:
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 Наставак сарадње са Заводом за образовање одраслих и другим институцијама
из области образовања: Завод за запошљавање један је од учесника у давању
мишљења о приједлогу програма образовања за оспособљавање запослених и
незапослених лица. Могућност обуке, преквалификације и доквалификације
незапослених лица путем програма које нуди Завод за образовање одраслих РС
и сарадња кроз програме;
 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;
 Развој квалификацијског оквира за цјеложивотно учење ЕПРД: Допринос овог
пројекта у спровођењу активности Завода је у спознаји нових могућности око
унапређења усавшавања исхода учења и могућности нових модалитета учења
код ученика у сврху бржег укључивања на тржиште рада.
2.1.5. 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.
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.

2.2. Запошљавања лица са евиденције Завода
У 2018. години, са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске, по основу
запослења и обављања приватне дјелатности брисано је 43.319 лица, у просјеку
мјесечно 3.610 лица. Овај број је у односу на 2017. годину већи за 3.744 лица или
9,5 %.
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Анализа запошљавања на мјесечном нивоу показује да је највећи број запослених
лица био у септембру, мају и октобру, док је најмањи број лица запослен у
јануару и децембру.
Упоредни преглед броја запослених лица са евиденције по мјесецима у 2017. и 2018.
години дат је у табели број 8:
Табела бр. 8

Преглед запошљавања у 2018. години по филијалама
Табела бр. 9

У табели број 9 дат је преглед брисања лица са евиденције Завода по основу
запослења и обављања приватне дјелатности у 2018. години, по филијалама. Од
укупног броја запослених са евиденције Завода, највећи број лица запослен је у
филијали Бања Лука 15.626 или 36,1%, затим слиједи филијала Добој са 7.850 или
18,1 % и филијала Приједор са 4.989 или 11,5% запослених лица. На подручју
филијале И. Сарајево запослено је 4.189 или 9,7%, а у филијали Бијељина 4.028 или
9,3 % од укупног броја запослених лица. Најмањи број запослених је у филијалама
Зворник (7,7%) и Требиње (7,6%).
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Од укупно броја запослених 46,3% су жене.
Графикон бр. 6

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 34,1% лица у IV степену стручне спреме
(14.775) и 31,8% лица у III (13.796) степену стручне спреме, који су уједно и
најбројнији на евиденцији. У VII степену стручне спреме запослено је 8.377 или
19,3% од укупног броја запослених у 2018. години.
Посматрано у четворогодишњем периоду уочен је тренд смањења броја запослених
лица нижих степена образовања, док се учешће лица са средњом и високом
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стручном спремом повећава. Број запослених са високом стручном спремом у 2018.
години је 8.377 лица, што је у односу на 2015. годину више за 1.845 лица или 28
Графикон бр. 7

Запошљавање лица са евиденције по дјелатностима за период 2015-2018.
година
У четворогодишњем периоду од 2015. до 2018. године није дошло до значајних
промјена укупног броја запослених лица са евиденције по дјелатностима.
Анализирајући секторску заступљеност запослених лица у 2018. години, може се
рећи да је 86,8% од укупног броја запослено у ,,реалном” сектору. У прерађивачкој
индустрији запослено је 9.260 лица или 21,4%, у осталим друштвеним, социјалним
и личним услужним дјелатностима 10.098 лица или 23,3%, велепродаја и
малопродаја, поправка возила и предмета за личну употребу и домаћинство 6.968
лица или 16,1%, хотели и ресторани 3.504 лица или 8,1%, грађевинарство 3.135
лица или 7,2%, пољопривреда, лов и шумарство 950 лица или 2,2%, транспорт,
складиштење и комуникације 1.212 лица или 2,8%, пословање некретнинама,
изнајмљивање и пословне услуге 812 лица или 1,9%, снабдијевање гасом, струјом и
водом 584 лица или 1,4%, финансијско посредовање 377 лица или 0,9%, те
рударство 471 лица или 1,1%. Осталих 13,2% запослено је код послодаваца који се
финансирају буџетским средствима, и то, у образовању 2.809 лица или 6,5%,
здравство и социјална заштита 1.573 лица или 3,6%, јавна управа и
одбрана-обавезно социјално осигурање 1.357 лица или 3,1%.
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Табела бр. 11

Графикон бр. 8

2.3. Запошљавање лица из Републике Српске код иностраних
послодаваца
Посредовање за иностранство је и у 2018. години реализовано према законом
утврђеној процедури и прописима, у сарадњи са Агенцијом за рад и запошљавање
БиХ, за земље са којима је потписан међудржавни споразум о запошљавању. Босна
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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 и
односи се само на запошљавање медицинског особља (његоватеља).
Највећи дио посредовања за иностранство и у 2018. години односио се на
посредовање за Републику Словенију и Савезну Републику Њемачку.
2.3.1. Запошљавање у Републици Словенији
Када је у питању запошљавање у Републици Словенији у 2018. години
најтраженија занимања била су заваривачи, зидари и кувари. У току 2018. године,
посредством Агенције за рад и запошљавање БиХ, добијене су 69 понуде
послодаваца из Словеније са потребом за 255 радника, које су оглашене на
огласним плочама бироа и сајту Завода.
У 2018. години дозволе за рад у Словенији добило је 1.494 (доступни подаци
закључно са 31. 10. 2018.) грађана Републике Српске.
2.3.2. Запошљавање у СР Њемачкој
Јавни позив за запошљавање радника за здравствену његу у СР Њемачкој
отворен је трајно и у 2018. години предузете су потребне активности у складу са
расписаним Јавним позивом, а у Завод су стигле 94 пријаве медицинских радника
током 2018. године. Интервјуи за пријављене кандидате су организовани у
фебруару, мају и октобру 2018. године.
Током 2018. године 149 лица медицинске струке из Републике Српске добило је
радне дозволе на пословима његоватеља у Њемачкој, по процедури за
запошљавање код познатог послодавца.

2.4. Реализација програма запошљавања
2.4.1. Реализација, мониторинг и евалуација програма усвојених Акционим
планом запошљавања за 2017. годину, чија се реализација наставила и у 2018.
години
Ове мјере су се односиле на пројекте запошљавања чија је реализација почела у
2017. години и настављена у 2018. години. Ради се о сљедећим пројектима:
1. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних
војних инвалида ВРС у 2017. години „Заједно до посла”;
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму суфинансирања
самозапошљавања и запошљавања дјеце погинулих бораца, незапослених
демобилисаних бораца и РВИ ,,Заједно до посла” у 2017. години на дан 31. 12. 2018.
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Табела бр. 12
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА 31. 12.
2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

102

816.000

94

736.000

219

1.095.000

198

967.000

543

2.172.000

321

1.268.000

864

4.083.000

613

2.971.000

Самозапошљавање дјеце
погинулих бораца
Самозапошљавање
демобилисаних бораца и
РВИ

Запошљавање код
послодаваца
УКУПНО

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
1. 1 - 31. 12.
2018.

1.017.800

2. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години
Преглед одобрених и реализованих захтјева по пројекту самозапошљавања у 2017. на
дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 13
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА 31. 12.
2018.

400
400

2.000.000
2.000.000

381
381

Самозапошљавање
УКУПНО

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

1.844.000
1.844.000

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
1. 1 - 31. 12.
2018.

566.500

3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника у 2017. години;
Преглед одобрених и реализованих захтјева по пројекту стицања радног искуства
младих у статусу приправника са ВСС у 2017. на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 14
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Лица са ВСС без
радног искуства дјеца погинулих
бораца
Лица са ВСС без
радног искуства
УКУПНО

ЛИЦА

СРЕДСТАВА
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1.194.000

ЗАПОСЛЕ
НО ЛИЦА
СА
31.12.2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

87

828.400

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ
01.01.- 31.12.2018.

1.965.427,78
314

1.884.000

297

1.709.453,81

439

3.078.030

384

2.537.853,81
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4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години
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 запошљавања у Републици
Српској за 2017. годину, број 04/1-012-2-1572/17 од 22. 6. 2017. године извршено је
преусмјеравање средстава у износу од 500.000 КМ на друге пројекте у 2017.
години.
5. Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости
Преглед одобрених и реализованих захтјева по пројекту подршке запошљавању лица
изнад 50 година старости у 2017. на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 15
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА 31. 12.
2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

Запошљавање код
послодаваца

334

1.336.000

227

1.100.000

УКУПНО

334

1.336.000

227

1.100.000

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
1.1- 31.12.2018.

437.600

6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.
Преглед одобрених и реализованих захтјева по пројекту подршке запошљавању Рома
у Републици Српској у 2017. на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 16
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Самозапошљавање
Запошљавање код
послодаваца

УКУПНО

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СА 31. 12.
2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА
ПО УГОВОРУ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

4

20.000

1

5.000

35

210.000

27

150.000

39

230.000

28

155.000

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
1. 1- 31.12.2018.

61.500

По Акционом плану за 2017. годину са 31. 12. 2018. године укупно је запослено
1.633 лица, а реализована су средства у износу од 8.607.853,81 КМ.
Активности Завода које су пратиле реализацију наведених пројеката су:
- праћење и контрола извршавања уговорних обавеза свих корисника средстава;
- дозначавање средстава у складу са динамиком реализације пројеката и
потписаним уговорима између Завода за запошљавање и корисника средстава;
- праћење остварених ефеката и извјештавање о пројектима.
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Контрола пројеката проводи се у складу са актима Завода и то тромјесечно,
односно четири пута у току године. Контролом се прати трајање радног односа
лица запослених по пројекту. Уколико корисник средстава не испуњава уговорне
обавезе у складу са актима неће се извршити дозначавање преосталог дијела
средстава (код програма приправника) или ће се покренути поступак поврата
средстава (код осталих програма уколико радни однос траје краће од 12 мјесеци).
У току 2017. године иницирано је 17 поступака због неизвршавања уговорних
обавеза по пројектима запошљавања, а у току 2018. године 15 поступака.
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 путем провјере статуса у бази
Пореске управе лица запослених по пројекту након што се оконча трајање
субвенционисаног периода запошљавања и изврше све обавезе према корисницима.
2.4.2. Програми запошљавања у 2018. години
Одлуком Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-728/18 од 29. 3. 2018. године
(„Службени гласник Републике Српске”, број 30/18) усвојен је Акциони план
запошљавања у Републици Српској за 2018. годину, а Управни одбор Завода за
запошљавање донио је Одлуку о усвајању Програма запошљавања у Републици
Српској за 2018. годину (број 01.6/0111-519-2/18 од 20. 4. 2018. године). На истој
сједници донијета је oдлука о расписивању Јавног позива по програмима на које је
сагласност дало Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
Јавни позив по програмима био је отворен од 23. 4. 2018. године до 23. 5. 2018.
године, док је за Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате
подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса и Програм подршке
запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години за компоненту
приправници са ВСС-дјеца погинулих бораца био отворен до утрошка средстава
односно до 31. 12. 2018. године.
Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2018. годину носилац
највећег броја активности и мјера био је Завод за запошљавање Републике Српске,
а исте су се углавном односиле на мјере подизања нивоа активности на тржишту
рада, стимулисању запошљавања и повећању укупне запослености.
Приликом дефинисања програма запошљавања за 2018. годину, узети су у обзир
остварени ефекти проведених програма почев од 2011. године и на основу тих
ефеката креиране су одређене мјере у 2018. години.
У складу са усвојеним Акционим планом запошљавања за 2018. годину Завод за
запошљавање реализовао је сљедеће програме:
1. Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих
бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида
ВРС у 2018. години, „Заједно до посла”;
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Вриједност Програма је 3.019.000 КМ за запошљавање 607 лица;
2. Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини
уплаћених пореза и доприноса.
Вриједност Програма је 5.000.000 КМ за исплату подстицаја за око 3000 лица
запослених у 2017. години;
3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у
2018. години;
Вриједност Програма је 1.725.000 КМ за запошљавање 408 лица;
4. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години;
Вриједност Програма је 219.380 КМ за запошљавање 38 лица;
5. Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018.
години;
Вриједност Програма је 8.113.970,40 КМ за оспособљавање 1228 лица;
6. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години;
Вриједност Програма је 563,741.00 КМ за обуку, доквалификацију
преквалификацију и запошљавање 347 лица.

и

У складу са одредбама Стратегије запошљавања Републике Српске 2016 – 2020. и
Акционим планом запошљавања у 2018. години, утврђени су програми
суфинансирања дугорочно незапослених лица, лица у неповољном положају,
посебно дјеце погинулих бораца, РВИ, демобилисаних бораца као и других
осјетљивих циљних група.
У складу са одлукама Владе Републике Српске (Одлука бр. 04/1-012-2-1399/18 од
30. 5. 2018. године, Одлуком бр. 04/1-012-2-1768/18 од 12. 7. 2018. године
и ,Одлуком бр. 04/1-012-2-1978/18 од 3. 8. 2018.године) измијењен је Акциони план
запошљавања за 2018. годину како слиједи:
I Одлуком бр. 04/1-012-2-1399/18 од 30. 5. 2018. године, а у складу са Одлуком о
прихватању
донаторских
средстава
Владе
Републике
Србије
број
04/1-012-2-1074/18 од 26. 4. 2018. године (,,Службени гласник Републике Српске”,
број 42/18) предвиђено је да Завод за запошљавање Републике Српске реализује
Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година
- стартап (start-up) Српска. Програм се финансира донаторским средствима Владе
Републике Србије у износу од 500.000 ЕУР (977.915 КМ) и средствима Завода за
запошљавање у износу 1.022.085 КМ. Укупна вриједност Програма је 2.000.000
KM.
II У складу са Одлуком бр. 04/1-012-2-1768/18 од 12. 7. 2018. године („Службени
гласник Републике Српске”, број 64/18) измијењен је Акциони план запошљавања
за 2018. годину у сљедећим програмима:
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- У Програму финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих
бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида „Заједно до посла”,
повећан је износ средстава са 1.000.000 КМ на 2.898.000 КМ чиме је омогућено
повећање броја лица са 186 на 580 незапослених лица;
- У Програму запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у
2018. години повећан је износ средстава са 500.000 КМ на 1.650.000 КМ, а број
лица са 115 на 390.
- У Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018.
години повећан је износ средстава са 5.958.418,08 КМ на 8.005.970,40 КМ, а број
лица са 909 на 1210.
III У складу са Одлуком бр. 04/1-012-2-1978/18 од 3. 8. 2018. године преусмјерена
су средстава из програма у којима интересовање није било на нивоу планираног и
то:
- У Програму финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих
бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида „Заједно до посла”
повећан је износ средстава са 2.898.000 КМ на 3.019.000 КМ, а број лица са 580 на
607;
- У Програму запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у
2018. години повећан је износ средстава са 1.650.000 КМ на 1.725.000 КМ, а број
лица са 390 на 408;
- У Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018.
години повећан је износ средстава са 8.005.970,40 КМ на 8.113.970,40 КМ, а број
лица са 1210 на 1228.
Програме запошљавања по Јавном позиву у 2018. години карактерише велико
интересовање послодаваца и незапослених лица за коришћење средстава. Са 31. 12.
2018. године укупно су, по шест програма запошљавања, одобрена средства за
5.441 лице у износу од 17.904.009,84 КМ. Запошљавање лица по програмима
реализовано је у 2018. години док се праћење програма наставља у 2019. години.
У наставку су прегледи програма са табеларним приказом броја одобрених лица и
износа средстава, те броја запослених лица и реализованих средстава са 31. 12.
2018. године, као и прегледи по дјелатностима и квалификационој структури:
1. Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце
погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС
„Заједно до посла” у 2018. години
Циљ овог Програма је унапређење запошљавања дјеце погинулих бораца,
демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС, и самозапошљавање дјеце
погинулих бораца ВРС из групе незапослених лица, путем финансирања
послодаваца и лица која самостално покрећу властити бизнис.
Програм се финансира из средстава Буџета у износу од 1.000.000 КМ и
средстава Завода за запошљавање у износу од 2.019.000 КМ.
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Укупна вриједност Програма износи 3.019.000 КМ и реализује се кроз сљедеће
компоненте:
 Компонента I: Суфинансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС
за 83 лица у износу од 8.000 КМ по незапосленом лицу, што укупно износи
664.000 КМ.
 Компонента II: Суфинансирање самозапошљавања демобилисаних бораца и
ратних војних инвалида за 259 лица у износу од 5.000 КМ по једном лицу, што
укупно износи 1.295.000 КМ.
 Компонента III: Суфинансирање запошљавања код послодаваца дјеце
погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС за 265
лица у износу од 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 1.060.000 КМ.
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 17

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕ
НО ЛИЦА
СА 31. 12.
2018.

ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

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

83

664.000,00

81

640.000,00

259

1.295.000,00

226

1.130.000,00

265

1.060.000,00

230

896.000,00

УКУПНО

607

3.019.000,00

537

2.666.000,00

УПЛАЋЕНА
СРЕДСТАВА
ПО
УГОВОРУ
СА 31.12.2018.

1.777.000

Преглед запослених лица по Програму Заједно до посла у 2018. години по
квалификационој структури са 31. 12. 2018. године
Табела бр. 18

Самозапошљавање
и РВИ

Самозапошљавање
дјеце погинулих
бораца

41
3
123
47
12
226

14
2
27
32
6
81

Квалификаациона
демобилисаних бораца
структура

НК
ПК
КВ
ССС
ВСС
Укупно

Запошљавање код
Укупно
послодаваца

47
4
107
55
17
230

102
9
257
134
35
537

Преглед запослених лица по Програму Заједно до посла у 2018. годинни по
дјелатностима са 31. 12. 2018. године
Табела бр. 19
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Подручје
шифра

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

Подручје назив

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ

САМОЗАПО САМОЗА ЗАПОСЉАВА УКУПНО
ШЉАВАЊЕ ПОШЉАВ
ЊЕ КОД
ДЕМ.БОРАЦ АЊЕ ПОСЛОДАВЦА
А И РВИ
ДЈЕЦЕ
ПОГ.БОР
АЦА
96

23

ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

40

14

ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ И ДЈЕЛ.САНАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО

24

143

1

1

94

148

1

1

2

1

2

5

26

6

39

71

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

21

15

27

63

10

2

11

23

ДЈЕЛ. ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА
ХРАНЕ, ХОТЕЛ. И УГОСТ.
ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

11

7

7

25

1

1

ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА

1

1

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

4

1

9

14

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

2

2

1

5

1

1

4

5

ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

1

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА
1

1

УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА

1

1

4

6

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

9

9

5

23

226

81

230

537

укупно

2. Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у
висини уплаћених пореза и доприноса
Циљ Програма је повећање броја запослених и одржавање постојећег нивоа
запослености у привреди путем пружања финансијске подршке привредним
субјектима кроз исплату подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за
новозапослене раднике.
Програм се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.
Укупна вриједност Програма је 5.000.000 КМ за исплату подстицаја у висини
уплаћених пореза и доприноса за око 3000 лица. Програм је обухватио запослена
лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци
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запослења, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2017. до 31. 12. 2017.
године. Јавни позив био је отворен до 31. 12. 2018. године.
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 20
ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕНО
ЛИЦА СA 31. 12.
2017.

2813

4.263.298,44

2703

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ СА 31. 12.
2018.

4.102.656,24

4.036.326,41

Преглед реализованих средстава по дјелатностима са 31. 12. 2018. године
Табела бр. 21
Подручје
шифра

A
B
C
E
F
G
H
I
J

Подручје назив
ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ
ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

уКУПНО

34.063,78
10.554,19
2.185.696,27

СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И
ДЈЕЛ.САНАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.996,89
143.070,72

ГРАЂЕВИНАРСТВО
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И
МОТОЦИКАЛА
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

1.255.174,32
126.232,87

ДЈЕЛ. ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ, ХОТЕЛ. И
УГОСТ.

103.560,50
10.102,19

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА

K
M

13.405,79
141.215,79

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

N
S

62.802,17
14.780,76

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

УКУПНО

4.102.656,24

3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди
у 2018. години
Циљ Програма је стимулисање запошљавања у привреди и интеграција на тржиште
рада лица којима недостаје до 3 године стажа осигурања за стицање услова за
старосну пензију (изузев лица која користе право уплате доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за стицање услова за старосну пензију), жена жртава
породичног насиља и жена у руралним срединама путем финансирања послодаваца
и лица која самостално покрећу властити бизнис, а све с циљем повећања укупне
запослености и смањења стопе незапослености.
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Вриједност Програма је 1.725.000 КМ за запошљавање 408 лица и исти се
финансира средствима Завода за запошљавање.
Програм се реализује кроз сљедеће компоненте:
 Компонента I: Суфинансирање запошљавања код послодаваца 315 лица из
циљне групе у износу од 4.000 КМ по једном лицу што укупно износи
1.260.000 КМ.
 Компонента II: Суфинансирање самозапошљавања 93 лица из циљне групе у
износу од 5.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 465.000 КМ.
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 22
ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОС
ЛЕНО
ЛИЦА
СА
31.12.20
18.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

Самозапошљавање
Запошљавање код
послодаваца

93

465,000.00

90

450,000.00

315

1,260,000.00

288

1,152,000.00

УКУПНО

408

1.725.000,00

378

1.602.000,00

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА ПО
УГОВОРУ
СА 31.12.2018.

1.003.800

Преглед запослених лица по Програму по квалификационој структури са 31. 12. 2018.
Табела бр. 23

Квалификациона
структура

Самозапошљавање

Запошљавање код
послодавца
96
50
9
122
11

Укупно

КВ
40
НК
7
ПК
ССС
34
ВСС
8
ВШС
1
УКУПНО
90
288
Преглед запослених лица по Програму по дјелатностима са 31. 12. 2018. године
Подручје
шифра

A
B
C
D

Подручје назив

136
57
9
156
19
1
378

Табела бр. 24
САМОЗАП ЗАПОСЉАВ
Укупно
ОШЉАВА АЊЕ КОД
ЊЕ
ПОСЛОДАВ
ЦА

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ

28

ВАÐЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

10

5
2
109

33
2
119

1

1

34

E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
Q
R
S

СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ И ДЈЕЛ.САНАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
ДЈЕЛ. ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА
ХРАНЕ, ХОТЕЛ. И УГОСТ.
ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

1

1

2

8

10

21

87

108

1

2

3

5

48

53

1
1

1
4
1

2
1
4
2

1

1

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

1

3

УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

17
90

УКУПНО

3
1
17
288

1
34
378

4. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години
Циљ Програма је повећање запослености лица ромске националности пријављених
на евиденцију Завода као активни тражиоци посла кроз финансирање запошљавања
код послодаваца и финансирање самозапошљавања те пружање подршке јачању
посредовања при запошљавању.
Програм се финасира из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ за
2017. годину.
Укупна вриједност Програма износи 219.380 КМ за запошљавање 38 лица кроз
сљедеће компоненте:
 I Суфинансирање запошљавања код послодавца гдје се финансира
запошљавање Рома у износу од 6.000 КМ по једном незапосленом лицу за
запошљавање на период од минимално 12 мјесеци;
 II Суфинансирање самозапошљавања у износу од 5.000 КМ по једном
незапосленом лицу на период од минимално 12 мјесеци.
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 25
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

Самозапошљавање
Запошљавање код
послодаваца

9

45.000,00

8

40.000,00

29

174.000,00

24

144.000,00

УКУПНО

38

219.000,00

32

184.000,00

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2018.

114.400
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Преглед запослених лица по Програму по квалификационој структури са 31. 12. 2018.
године
Табела бр. 26

Квалификациона
структура

Самозапошљавање

Запошљавање код
послодавца

Укупно

2
4
2
8

6
17
1
24

8
21
3
32

КВ
НК
ССС
УКУПНО

Преглед запослених лица по Програму по дјелатностима са 31. 12. 2018. године
Подручје
шифра

Подручје назив

A

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ

B

ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА

C

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

D
E
F
G
H

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

J
L

ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

M

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

N

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Q

ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ЂЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

R

УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА

S

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

O

1

1

ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ И ДЈЕЛ.САНАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО

ДЈЕЛ. ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА
ХРАНЕ, ХОТЕЛ. И УГОСТ.
ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

I

Табела бр. 27
Укупно

САМОЗАПОШЉ ЗАПОСЉАВАЊЕ
АВАЊЕ
КОД
ПОСЛОДАВЦА

укупно

5

1

2

3

1

1

1

1

6

11

2

2

1

8

1

1

1

1

1

10

10

24

32

5. Програм подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника
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Циљ Програма је оспособљавање младих лица са евиденције незапослених са ВСС
без радног искуства, за самосталан рад у струци и полагање приправничког испита.
Програм се финансира средствима Завода за запошљавање.
Укупна вриједност Програма је 8.113.970,40 КМ за оспособљавање 1.228 лица кроз
сљедеће компоненте:
 I Компонента: суфинансирање 100% износа бруто плате за 210 дјеце погинулих
бораца са ВСС у износу од 2.005.970,40 КМ
 II Компонента: суфинасирање нето плате за 1018 лица без радног искуства са
ВСС у износу од 6.108.000,00 КМ
Преглед одобрених и реализованих захтјева по Програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 28
ОДОБРЕНО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕ
НО ЛИЦА
СА
31.12.2018.

ЛИЦА

СРЕДСТАВА

Дјеца погинулих бораца
са ВСС
Лица са ВСС

210
1018

2.005.970,40
6.108.000,00

144
905

УКУПНО

1228

8.113.970,40

1049

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО
УГОВОРУ
СА
31.12.2018.

УКУПНО ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО УГОВОРУ

1.348.212,55
5.336.827,59
6.685.040,14

871.317,18

Преглед запослених лица по Програму по квалификационој са 31. 12. 2018. Године
Табела бр. 29

Запослено лица
ВСС

1049
УКУПНО

1049

Преглед запослених лица по Програму по дјелатностима са 31. 12. 2018. године
Табела бр. 30
Подручје
шифра

A
B
C
D
E
F

Подручје назив
ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ
ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И
КЛИМАТИЗАЦИЈА
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ, КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ЂЕЛ.САНАЦИЈЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО

УКУПНО
56
8
83
30
48
40

37

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

69

САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

21

ДЈЕЛ. ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ, ХОТЕЛ. И УГОСТ.

28

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

37

ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ДЈЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА

13

Q

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

R
S
U

УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА

40

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

37

ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

3

СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

86

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

11

ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

ДЈЕЛАТНОСТИ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА

УКУПНО

216
92
129

2
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6. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години
Циљ Програма је унапређење знања и вјештина и стицање нових знања
незапослених лица с циљем бржег укључивања у процес рада. Циљну групу чине
незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који активно траже
запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.
Вриједност Програма је 563.741,00 КМ за 347 лица. Програм се финансира
средствима Завода за запошљавање Републике Српске у износу од 463.741,00 КМ и
средствима Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа у износу од
100.000 КМ.
Програм се реализовао кроз сљедеће компоненте:
Компонента I:
Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог
занимања са циљем повећања нивоа компетенција а у сврху запошљавања.
Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго
занимање ради запошљавања.
Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања
додатних знања и вјештина с циљем унапређења компентенција, повећања
конкурентности и запошљивости на тржишту рада.
Обука, доквалификација и преквалификација спровођене су у образовним, научним
и другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности.
Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом
лицу у овој Компоненти одобравала су се до 3.000 КМ.
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Компонента II:
Обуке на захтјев послодаваца организују се због стицања знања и вјештина
потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, на захтјев
послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама.
Обуке су се организовале на период од једног до три мјесеца.
Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравала су
се до 1.500 КМ
Преглед одобрених и реализованих захтјева по програму на дан 31. 12. 2018.
Табела бр. 31
ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛЕН
О ЛИЦА СА
31.12.2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ

Компонента I (обука преко
верификоване
институције)
Компонента II (обука
код поислодавца)

86

180.593,00

20

58.982,22

261

383.148,00

147

220.500,00

УКУПНО

347

563.741,00

167

279.482,22

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2018.

193.296,44

Преглед запослених лица по Програму по квалификационој структури са 31.12.2018.
године
Табела бр. 32

Квалификациона
структура

Компонента I (обука код
поислодавца)

Компонента II (обука
преко верификоване
институције)

Укупно

КВ
НК
ПК
ССС

59
18
7
63

5
4
11

64
22
7
74

УКУПНО

147

20

167

Преглед запослених лица по Програму по дјелатностима са 31.12.2018. године
Табела бр. 33
Подручје Подручје назив
шифра

C
F
G

ОБУКА КОД
ПОСЛОДАВЦА

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

115

ГРАÐЕВИНАРСТВО

18

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И НА МАЛО, ПОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА

12

ОБУКА,
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ПРЕКО
ВЕРИФИКОВАНЕ
ИНСТИТУ.

Укупно

115
6

24
12

39

H

САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Q

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

S

ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

12

12

2

2

2

укупно

147

2

20

167

7. Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35
година - стартап (start-up) Српска
Одлуком бр. 04/1-012-2-1399/18 од 30. 5. 2018. године, а у складу са Одлуком о
прихватању
донаторских
средстава
Владе
Републике
Србије,
број
04/1-012-2-1074/18 од 26. 4. 2018. године (,,Службени гласник Републике Српске”,
број 42/18), Завод за запошљавање реализује Програм подстицања развоја
предузетништва код младих старости до 35 година - стартап (start-up) Српска
(програм под редним бројем 21 у Одлуци). Програм се финансира донаторским
средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 ЕУР (977.915 КМ) и
средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 КМ. Програм је усвојен на
сједници Управног одбора Завода за запошљавање од 3. 12. 2018. године, а Јавни
позив расписан је 5. 12. 2018. године и био је отворен 30 дана.
Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на
евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива
ималa до 35 година и којa намјеравају покренути дјелатност у сљедећим
подручјима и износима средстава:
Табела бр. 34

Област
Производне дјелатности (прерађивачка индустрија);
Грађевинарство за области: специјализовани грађевински радови
(електро-инсталациони радови, увођење инсталација водовода,
канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови,
завршни грађевински радови и остале специјализоване
грађевинске дјелатности);
Информационо-комуникационе технологије за области:
рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности
и информационе услужне дјелатности.
Пољопривреда – прерада пољопривредних производа,
складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;

Износ средстава
која се
додјељују
до 50.000 КМ

до 30.000 КМ

до 20.000 КМ

Дјелатности пружања смјештаја у туризму;
Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и
рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске
дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама,
пропаганда и истраживање тржишта, остале стручне, научне и
техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности, и
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Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и
предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне
услужне дјелатности.
Укупно је поднесен 331 захтјев незапослених лица а по захтјевима, исказана
вриједност средстава је 8,1 милион КМ. Највећи дио активности по Програму
преноси се у 2019. годину.

Резиме:
Реализацију Акционог плана запошљавања у 2018. години са 31. 12. 2018. године
карактерише сљедеће:
-

Велико интересовање послодаваца и незапослених лица за кориштење
средстава по програмима;

-

Запошљавање лица по програмима и извршавање уговорних обавеза од
стране Завода за запошљавање и корисника средстава реализовало се
задовољавајућом динамиком;

-

Активности Владе Републике Српске и Завода за запошљавање да се
обезбјеђењем додатних и прерасподјелом неутрошених средстава обухвати
што већи број незапослених лица, посебно дјеце погинулих бораца,
демобилисаних бораца и РВИ, лица са ВСС без радног искуства и других
лица из угрожених и маргинализованих група.

-

У току 2018. године креиран је и реализован нови вид подршке
послодавцима кроз Програм подршке запошљавању у привреди путем
исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса и почеле су
активности на реализацији Програма подстицања развоја предузетништва
код младих старости до 35 година - стартап (start-up) Српска који
карактерише нови приступ подршци самозапошљавању младих гдје су
планирани износи средстава за отпочињање властите дјелатности и до
50.000 КМ по једном лицу.

У наредним табеларним прегледима дат је резиме програма запошљавања из
2018. године:
Табела бр. 35
УКУПНО ПО
АКЦИОНОМ ПЛАНУ
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА
ПРОЈЕКТЕ ИЗ 2018.
ГОДИНЕ

ОДОБРЕНО ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЛИЦА

СРЕДСТАВА

ЗАПОСЛ
ЕНО
ЛИЦА СА
31.12.2018.

УКУПНО
ПОТРЕБНА
СРЕДСТВА ПО
УГОВОРУ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
СА 31.12.2018.

УПЛАЋЕНО
СРЕДСТАВА
ПО УГОВОРУ
СА 31.12.2018.

41

5441

17.904.009,84

4866

15.519.178,60

7.996.140,03
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Rekapitulacija programa iz 2018. godine

Naziv
prоgrama

Ciljna grupa

Broj korisnika

Sredstva po
Zaposle Realizovano
nezaposleno
no lica sredstava
m licu

Starosna dob

Kvalifikaciona struktura

15-29g 30-44g. 45-54g 55-65g NK PK KV SSS

Program
Samozapošljavanj
finansiranja e djece poginulih
zapošljavanja i
boraca
8.000,00
smaozapošljavan
ja djece
Samozapošljavanj
poginulih boraca, e demobilisanih
demobilisanih boraca i RVI
5.000,00
boraca i ratnih
vojnih invalida
VRS Projekat Zapošljavanje kod
"Zajedno do poslodavca
4.000,00
posla"

UKUPNO
Samozapošljavanj
e
5.000,00

Program
podrške
zapošljavanju i
samozapošljavan
ju posebnih Zapošljavanje kod
ciljnih kategorija poslodavca
4.000,00
u privredi

UKUPNO
Zapošljavanje lica
Program
podrške zapošlj. bez radnog
mladih sa VSS u iskustva sa VSS statusu
djece poginulih
9.552,24

81

640.000,00

226

12

49

14

1.130.000,00

22

123 81

230
537

896.000,00
12
2.666.000,00 24

54
125

90

450.000,00

40

288
378

144

VŠS VSS

Pol

Lica sredstava

M Z

14 2

27 32

6

41 3

123 47

12 224 2

89 75 47 4
226 162 102 9

107 55
257 134

17 203 27 265 1.060.000,00
35 474 63 607 3.019.000,00

21

12

7

40 34

1.152.000,00 85 125
1.602.000,00 102 165

50
71

28
40

50 9
57 9

1.348.212,55 95

3

17

46

6

Odobreno

0

1

96 122
136 156 1

47 34 83 664.000,00

259 1.295.000,00

8

90 93 465.000,00

11 2
19 2

286 315 1.260.000,00
376 408 1.725.000,00

144 54 90 210 2.005.970,40
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pripravnika

boraca

Zapošljavanje lica
bez radnog
iskustva sa VSS 6.000,00
UKUPNO

905
1049

5.336.827,59 628 260
6.685.040,14 723 306

16
19

1
1

8

40.000,00

3

3

2

4

2

2

3

24

144.000,00

8

5

7

4

17

6

1

10 14 29 174.000,00

32

184.000,00

8

8

10

6

21

8

3

13 19 38

20

58.982,22

6

7

6

1

4

5

11

18 2

147

220.500,00

71

40

21

15

18 7

59 63

80 67 261 383.148,00

167

279.482,22

77

47

27

16

22 7

64 74

98 69 347 563.741,00

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2.703

4.102.656,24

UKUPNO PO AKCIONOM PLANU ZA 2018.GODINU 4.866

15.519.178,60

Projekat podrške Samozapošljavanje
zapošljavanju
5.000,00
Roma u RS u
Zapošljavanje kod
2018.godini

poslodavca
UKUPNO

6.000,00

Komponenta I (obuka,
dokva., prekv. preko
3.000,00
Program obuke, verifikovane insti.)
dokvalifikacije i Komponenta II (obuka
15.000,00
prekvalifikacije kod poslodavca)

UKUPNO
Program podrške
zapošljavanju u
privredi putem
isplate podsticaja u
visini uplaćenih
poreza i doprinosa

0

0
UKUPNO

905 342 563 1018 6.108.000,00
1049 396 653 1228 8.113.970,40

0

0

0

0

0

5

0

9

45.000,00

219.000,00

86 180.593,00

0

0

2813 4.263.298,44
934

651

353

225

202 25 465 367 1

1103

5441 17.904.009,84
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2.5. Институционално јачање капацитета Завода за запошљавање
учешћем у пројектима који се реализују у сарадњи са другим
организацијама и институцијама
Завод за запошљавање Републике Српске је и у 2018. години наставио са
реализацијом пројеката развоја и јачања механизама рада, унутрашњих
капацитета и повећања конкурентности у сарадњи са другим партнерима и
институцијама.
Кроз сарадњу са другим организацијама и институцијама које се баве тржиштем
рада, Завод за запошљавање Републике Српске настојао је да у реализацији
својих 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.
У протеклој години остварена је значајна сарадња са ,,Пројектом запошљавања
младих ЈЕП (YEP)” који подржава Амбасада Швајцарске, а имплементира
њемачка компанија ГОПА. У оквиру имплементације III фазе пројекта посебан
акценат био је на унапређењу метода и садржаја рада бироа, што подразумијева
пружање информација путем индивидуалног савјетовања, израду и праћење
индивидуалних планова запошљавања, организовање инфо семинара и
радионица.
Такође, настављене су активности на успостављању техничких предуслова за
увођење нових метода рада у бироима. Адаптирана је и унапријеђена
инфраструктура у појединим бироима, како би се просторије прилагодиле
новим методама рада савременом шалтер салом, канцеларијама за савјетодавце и
просторијом за групни рад са незапосленим особама. Такође је проширена мрежа
Клубова за тражење посла.
У организацији пројекта ЈЕП у 2018. години организоване су и сљедеће обуке:
-Уводна обука за евидентичаре (стандардизација процеса и унапређење
комуникацијских вјештина, коју је прошло 55 евидентичара);
- Специјалистичка обука за савјетодавце (идентификација незапослених и ИПЗ),
коју је прошло 67 савјетодаваца;
- Обука - рад са послодавцима. Ову обуку су прошли шефови бироа и виши
стручни сарадници за посредовање, укупно 52 радника Завода;
- Обука за нове водитеље Клубова за тражење посла, коју је прошло 5 нових
водитеља клубова.
-Уводна обука, трећи круг (ефикасна шалтер сала, савјетодавни процеси и алати,
ИПЗ, интервју и профилисање, сарадња са послодавцима, 16 радника Завода).
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У 2018. години настављене су активности у склопу Пројекта ,,Реформа система
образовања и тржишта рада”, који имплементира Европска тренинг фондација
(ETФ). Пројекат се имплементира у земљама партнерима како би се олакшала
реформа стручног образовања и оспособљавања те система запошљавања. Циљ
поменутог пројекта је цјеложивотни развој вјештина и компетенција кроз
унапређење стручног образовања и развој кадровских ресурса кроз реформу
система образовања и реформу тржишта рада. Активности које су реализоване у
склопу овог пројекта су се односиле на унапређење методологије анкетирања
послодаваца и анализе потребних вјештина на тржишту рада, комбиновање
анкете послодаваца са другим изворима података, израду препорука у вези са
анализом тржишта рада и инсталисање лиценцираног софтвера за статистичку
обраду резултата истраживања тржишта рада.
Када је у питању Пројекат ,,Платформа за запошљавање и социјална питања”ЕСАП који имплементира Савjет за регионалну сарадњу РСС и Међународна
организација рада МОП, а који има за циљ јачање регионалне сарадње и
институционалних капацитета државних управа, послодаваца и радничких
организација за осмишљавање и ефективно спровођење реформи тржишта рада и
социјалне политике током њиховог процеса придруживања ЕУ, настављене су
активности и у 2018. години.
Активности реализоване у оквиру овог пројекта односиле су се на размјену
искустава између служби за запошљавање Западног Балкана која је резултирала
бољем разумијевању сваке од јавних служби за запошљавање у погледу
оперативних процеса, управљања учинцима, постигнућима и главним изазовима,
идентификацију заједничких регионалних изазова, имплементацију мјера
запошљавања на основу стратешког управљања учинком, управљање квалитетом
и ресурсима и увођења нових и иновативних алата, запошљавање особа са
инвалидитетом у региону Западног Балкана, стручну анализу о програмима
подршке запошљавању младих у земљама Западног Балкана, као и локална
партнерства за запошљавање у економијама Западног Балкана.
У 2018. години настављена је имплементација Пројекта међународне
организације рада (ИЛO) - ,,Подршка локалним партнерствима за запошљавање у
БиХ (ЛЕП)”. У оквиру овог пројекта настављене су активности на реализацији 9
пројеката на нивоу локалних заједница гдје је Завод, односно локални бирои,
партнер у склопу Пројекта. Крајњи циљ пројекта су новоформирана и одржива
радна мјеста, запошљавање лица са евиденције бироа Завода за запошљавање
Републике Српске и развој локалног партнерства за образовање и запошљавањe.
Са међународном организацијом рада ИЛО такође су настављене активности на
реализацији пројекта ,,Промоција инклузивних рјешења на тржишту рада”, који
има за циљ подржати привреде држава Западног Балкана у напорима да
унаприједе инклузивност тржишта рада кроз интегрисане приступе политикама
запошљавања и социјалне заштите. У оквиру овог пројекта акценат је био на
укључивању маргинализованих и тешко запошљивих лица на тржиште рада и то
кроз активности партиципативне процјене инклузивности незапослених лица из
рањивих група; подстицање иновација у његовању инклузивних тржишта рада;
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бољем управљању тржиштем рада кроз јачање институционалних капацитета и
подршку доброј пракси кроз размјену стручних знања.
У складу са процесом програмирања помоћи Европске уније у оквиру ИПА
пројеката, представници Завода за запошљавање Републике Српске су активно
учествовали у припреми и изради Пројекта „Подршка могућностима
запошљавања” у оквиру Програма ИПА за 2016. годину. Програм је имао за циљ
да допринесе повећању могућности запошљавања у Републици Српској/БиХ
побољшању квалитета и ефикасности институција тржишта рада и система
образовања.
Све активности реализоване у протеклој години у сарадњи са међународним
организацијама имале су за циљ јачање функција и институционалних
капацитета Завода за запошљавање, размјену искустава и добрих пракси као и
успостављање партнерских односа са другим релавантним организацијама и
институцијама.

3. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НЕЗАПОСЛЕНИХ
(МАТЕРИЈАЛНО-ПРАВНА ЗАШТИТА)
3.1. Права незапослених лица
У складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености, незапослена лица 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 односе на право на новчану накнаду,
здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање док траје новчана
накнада, остварују се у складу са одредбама закона.
Незапослено лице остварује право на новчану накнаду под условом да му је
радни однос престао без његовог захтјева, сагласности или кривице, да има
најмање осам мјесеци непрекидног стажа осигурања у посљедњих 12 мјесеци
или 12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18 мјесеци и да је за вријеме
прописаног минимума стажа осигурања уплаћен допринос за осигурање од
незапослености за све запослене раднике. У току трајања права на новчану
накнаду незапослено лице остварује и право на здравствено осигурање и
пензијско и инвалидско осигурање.
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Дужина трајања новчане накнаде зависи од дужине стажа осигурања
незапосленог лица и може износити најмање један, а највише 12 мјесеци.
Висина новчане накнаде до 15 година стажа осигурања износи 40% од просјечне
плате коју је незапослено лице остварило у посљедња три мјесеца рада, а преко
15 година стажа осигурања 45%. Минимални 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.
ПРЕГЛЕД ИЗДВОЈЕНИХ СРЕДСТАВА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА 2017. И 2018.
ГОДИНУ
Табела бр. 37

Мјесец
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУНИ
ЈУЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНО

2017. г.
1.265.204,16
1.682.690,92
1.195.955,59
960.417,97
994.338,51
887.637,30
989.564,67
1.016.072,61
1.085.990,59
1.165.671,23
1.028.360,35
1.199.300,32
13.471.204,22

2018. г.
1.306.824,23
1.325.810,23
1.153.282,30
1.005.573,71
980.260,62
903.999,21
959.651,37
1.058.932,43
1.122.892,12
1.044.288,18
980.553,59
1.031.408,93
12.873.476,92

Index 2:1
103
79
96
105
99
102
97
104
103
90
95
86
96

За остваривање овог права у 2018. години издвојено је 12.873.476,92 KM што је
за 4,4 % мање у односу на 2017. годину када је издвојено 13.471.204,22 КМ.
У 2018. години ово право просјечно мјесечно остваривало

је 2.633 лица, што је

за 61 лице или 2,4% више у односу на 2017. години када је просјечан мјесечни
број корисника износио 2.572 лица.
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БРУТО НОВЧАНА НАКНАДА ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
Табела бр. 38
Филијала

И.
Сарајево

Бања Лука

Добој

Приједор

Зворник

Бијељина

Требиње

Укупно

Јануар

124.457,97

448.866,46

193.481,54

119.256,47

224.425,78

98.197,87

98.138,14

1.306.824,23

Фебруар

153.077,15

439.629,98

217.499,47

114.487,50

180.004,42

79.015,25

142.096,46

1.325.810,23

Март

93.869,34

432.584,59

193.136,85

95.238,79

158.111,83

75.093,87

105.247,03

1.153.282,30

Април

87.926,92

392.049,94

180.744,68

79.429,32

119.979,45

72.094,99

73.348,41

1.005.573,71

Мај

98.031,54

382.685,11

75.537,12

79.481,60

102.307,09

71.988,13

170.230,03

980.260,62

Јун

76.653,47

360.907,69

157.803,99

81.372,42

87.849,71

58.191,74

81.220,19

903.999,21

Јул

110.412,88

396.008,50

157.101,59

78.386,46

78.923,48

69.672,76

69.145,70

959.651,37

Август

97.890,55

394.908,13

159.068,30

101.638,69

123.546,28

75.212,89

106.667,59

1.058.932,43

Септембар

152.720,45

372.927,12

181.359,37

88.614,22

120.240,77

86.473,60

120.556,59

1.122.892,12

Октобар

116.676,61

377.968,12

164.270,96

93.956,23

113.946,57

80.284,95

97.184,74

1.044.288,18

Новембар

113.133,03

376.640,83

145.497,26

92.873,96

113.242,55

62.711,96

76.454,00

980.553,59

Децембар

99.875,41

416.571,82

133.990,11

114.983,01

112.595,34

75.350,37

78.042,87

1.031.408,93

УКУПНО

1.324.725,32

4.791.748,29

1.959.491,24

1.139.718,67

1.535.173,27

904.288,38

1.218.331,75

12.873.476,92

У наредном графикону приказано је мјесечно кретање броја корисника новчане
накнаде
Графикон бр. 9

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. У току 2018. године покренута
су три управна спора ради остваривања овог права.
Приказ издвојених средстава дат је у сљедећој табели:
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БРУТО ИСПЛАТА ПО ЧЛАНУ 37. ПО ФИЛИЈАЛАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
Табела бр. 39
Филијала

И.
Сарајево

Бања
Лука

Јануар

13.407,59

45.881,09

15.445,56

13.218,97

16.896,96

0,00

18.860,86

Укупно
123.711,03

Фебруар

13.110,01

47.704,81

15.433,17

12.730,04

18.842,04

1.158,51

18.463,60

127.442,18

Март

13.026,88

47.318,39

13.460,64

12.137,25

19.357,93

912,48

18.594,94

124.808,51

Април

13.459,79

44.604,59

12.187,83

12.307,77

21.654,82

1.380,01

18.107,63

123.702,44

Мај

13.749,35

51.299,71

17.267,90

10.934,38

21.646,48

1.231,20

18.212,38

134.341,40

Јун

14.589,61

46.792,93

16.061,87

11.661,19

22.351,82

5.529,15

17.874,24

134.860,81

Јул

14.873,56

44.516,01

12.911,71

13.145,63

21.134,41

2.892,53

18.527,58

128.001,43

Август

14.007,88

42.113,84

18.629,39

10.572,43

19.310,00

1.676,02

17.776,94

124.086,50

Септембар

14.426,78

44.527,09

12.610,83

11.477,70

18.015,38

2.459,62

17.616,75

121.134,15

Октобар

13.433,86

39.720,63

14.110,49

14.812,38

17.344,43

3.006,91

17.302,19

119.730,89

Новембар

13.276,45

43.075,17

10.737,26

13.788,24

17.072,24

2.649,05

18.727,64

119.326,05

Децембар

14.634,07

41.079,09

14.548,77

12.332,78

16.917,75

2.803,96

17.163,18

119.479,60

УКУПНО

165.995,83

538.633,35

173.405,42

149.118,76

230.544,26

25.699,44

217.227,93

1.500.624,99

Добој

Приједор

Зворник

Бијељина

Требиње

За остваривање права по основу члана 37. Закона о посредовању у запошљавању
и правима за вријеме незапослености у 2018. години издвојено је 1.500.624,99
KM, што је за 10,2 % мање него у 2017. години када је за остваривање овог права
издвојено 1.670.386,65 КМ.
У 2018. години ово право просјечно мјесечно је остварило 959 лица.
У наредном графикону дат је мјесечни преглед кретања броја корисника права по
члану 37. Закона.
Графикон бр. 10.

Право на здравствено осигурање на дан 31.12.2018. године остварило је 141.238
незапослених лица на терет Буџета Републике Српске.
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3.2. Запошљавање страних држављана и лица без држављанства
Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства
(„Службени гласник Републике Српске”, број 24/09 и 117/11) регулисано је
запошљавање страних држављана и лица без држављанства, односно издавање
радних дозвола страним држављанима у Републици Српској, док Закон о
странцима („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 88/15), између
осталог, прописује услове и поступак уласка странаца у БиХ, путне исправе за
странце, боравак странаца у БиХ, удаљавање, прихват и стављање странаца под
контролу.
Годишњу квоту радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без
држављанства за Републику Српску утврђује ЈУ Завод за запошљaвање
Републике Српске уз сагласност Владе 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.
У Републици Српској квота радних дозвола за 2018. годину износи 600 и то 400
за продужене радне дозволе и 200 за нове радне дозволе. 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 2018. године остале на
истом нивоу као 2017. 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 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018. године у Републици Српској издато је 918
радних дозвола, од којих су 447 нове и 467 продужене, док су поништене 4 радне
дозволе.
Табела бр. 40

Филијала
Бања Лука
Бијељина
Добој
Источно Сарајево
Приједор
Требиње
Зворник
Укупно

нова
150
107
50
35
28
42
35
447

Тип дозволе
укупно
поништена продужење
206
356
1
63
171
80
130
28
63
2
15
45
1
31
74
44
79
4
467
918
51

Разлог појављивања већег броај 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 издато је држављанима Србије - 258, слиједе Кина - 39,
Руска Федерација -20, Македонија - 19, Италија - 17, Црна Гора - 14, Турска 12 , Хрватска - 10, итд.
Радне дозволе се издају за занимања којих нема на евиденцији Завода или се за
њих траже посебна знања и вјештине. Према извјештају издатих радних дозвола
то су најчешће радници различитог профила у области прерађивачке индустрије
и грађевинарства.
Табела бр. 41

1. пољопривреда, шумарство и риболов
2. вађење руда и камена
3. прерађивачка индустрија
4. производња и снабдијевање електричном енергијом, плином, паром и
климатизацијом
5. грађевинарство
6. трговина на велико и мало; поправак моторних возила и мотоцикла
7. превоз и складиштење
8. хотелијерство и угоститељство
9. информације и комуникације
10. финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
11. пословање некретнинама
12. стручне, научне и техничке дјелатности
13. административне и помоћне услужне дјелатности
14. јавна управа и одбрана: обавезно социјално осигурање
15. образовање
16. дјелатности здравствене и социјалне заштите
17. умјетност забава и рекреација
18. остале услужне дјелатности
УКУПНО

8
20
56
7
34
76
6
15
17
3
11
8
50
15
85
36
447

3.3. Имовинско-правни односи
Према одредбама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености и општим актима, Завод обавља организационе, стручне,
административне и друге послове, који се односе на заступање пред надлежним
судовима и другим органима, вођење имовинско-правних досијеа и евиденција о
имовини Завода, радне односе, као и све друге послове.
У периоду 01.01 - 31.12.2018. године у Заводу су вођене активности у смислу
повећане ефикасности и унапређења у свим областима рада. Коришћењем ДМС
програма унапређен је рад Завода у сегменту контроле протока аката и контроле
рада свих учесника у поступку.
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Током 2018. године у Заводу су вођене активности на ажурирању имовинско
-правних досијеа, те су настављени поступци започети у претходном периоду, из
разлога што на одређеним пословним објектима није окончан поступак укњижбе,
јер су у току судски спорови око утврђивања права власништва и јавна излагања
некретнина пред Републичком управом за геодетске и имовинко-правне послове.
У току 2018. години било је више судских спорова по различитим основама:
1. Због неизвршавања уговорних обавеза од стране корисника средстава по
Програмима запошљавања, Завод је против 15 корисника покренуо протест
мјенице, од којих су три у међувремену завршена и три поступка по основу
тужбе за поврат средтава .
2. По основу новчане накнаде покренуто је осам управних спорова од којих су
два окончана, док је шест управних спорова окончано из претходних година.
3. У току 2018. године два радника и Савез синдиката Републике Српске
покренули су поступак против Завода, а три радна спора се воде из претходног
периода.
Са 31.12.2018. године Завод је запошљавао 335 радника, од којих је 258 са
високом стручном спремом, 10 са вишом стручном спремом, 56 са средњом
стручном спремом, 3 висококвалификована радника, 3 квалификована радника и
5 неквалификованих радника.
У току 2018. године радни однос престао је за 17 радника и то због стицања
услова за старосну пензију (10 радника), преласка код другог послодавца (2
радника), због именовања на јавну функцију за 3 радника одобрено је мировање
права из радних односа и због истека уговора о раду на одређено вријеме (2
радника).
Ступањем на снагу новог Закона о платама запослених у јавним службама
Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, 66/18) са свим
запосленим радницима потписани су анекси уговора о раду.
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4. ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНА ПОДРШКА И
СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
У току 2018. године настављене су активности које су дате у препорукама
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
из априла 2016. године. Неке од тих препорука су имплементиране и у току 2018.
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
- ЛКР/ЛМИС 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.
- ЦРM (софтвер за евиденцију незапослених лица и потреба послодаваца)
У току 2018. године, након избора извођача за реализацију Пројектног задатка
замјене застарјелог ЛКР/ЛМИС софтвера, израђена је нова апликација ЦРM,
која је у октобру 2018. године пуштена у продукциони рад у два бироа - Бања
Лука и Пале. Рад у та два бироа одвијао се паралелно у оба система, ради
потврде исправности добијених резултата имплементираног рјешења. Због
ограничења апликације која захтјева савременију рачунарску опрему, рад
апликације је ограничен на ова два бироа, који су у ту сврху у потпуности
опремљени новим рачунарима за све кориснике.
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- 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
осигурања лица на евиденцијама Завода.
- ЕЕАМ - подсистем за праћење и оцјену мјера активне политике
запошљавања заснованог на веб технологији: софтвер имплементиран у току
2013.год
ине,
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 - ,,задужења информатичке опреме”
Вођење евиденције о задужењу информатичке опреме.
Одржавање апликације засноване на веб технологији, развијене унутар сектора.
- подсистем - www.zzzrs.net (веб-страница Завода)
Интегрисање сегмената статистике у базу, израда мјесечног сегмента статистике.
- подсистем веб апликације je „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.
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- подсистем „DMS“ (Document managment system) финасиран из пројекта ,,ЈЕП”
(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.
На основу анекса меморандума о разумијевању и сарадњи потписаног 1. 2. 2018
године између ЗЗЗРС и ГОПА - представништво у БиХ ради наставка до потпуне
имплементације стране су се сагласиле о додатном улагању.
- ЈУ Завод за запошљавање РС обавезао се да ће извршити набавку три скенера
(кодак и 1190) и финансирати одржавање лиценци вриједности 13.800 КМ
- ГОПА представништво у БиХ обавезала се за набавку четири скенера (кодак и
1190) и финансирати одржавање инфраструктуре у периоду од годину дана у
вриједности 10.200 КМ.
У току године се константно радило на отклањању недостатака које је ЈУ Завод
за запошљавање тражио као услов за пријем.

4.2. Унапређење техничко-технолошких платформи ИС-а и
одржавање
Надоградња мрежне инфраструктуре
У 2018. години је с циљем побољшања сигурности и поузданости система,
извршена надоградња комплетне мрежне инфраструктуре Завода. Основу
мрежне инфраструктуре сада чине два Cisco WAN рутера ISR4331 на централној
локацији, као и Cisco C1111-8P и Cisco C881 на свим удаљеним локацијама.
Такође, на централној локацији је постављен Firewall уређај Check Point 5200, са
верзијом R80.10 чија је намјена заштита интерне мреже од пријетњи са глобалне
мреже.

4.3. Унапређење политика безбједности информационог система
Као и у претходној години, значајан сегмент рада и у 2018. 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.
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4.4. Оперативна подршка и одржавање, континуирано праћење и
одржавање рачунарске опреме
С циљем 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.

4.5. 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. У ту
сврху у току 2018. године израђено је око 2.500 редовних стандардних (мјесечни,
тромјесечни, полугодишњи и годишњи) и нестандардних извјештаја о стању и
кретањима на тржишту рада. Циљне групе су: менаџмент Завода, Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите, државне агенције, јединице локалне
самоуправе, владине и невладине организације, медији.
У 2018. години, наставило се са израдом мјесечног статистичког билтена ЈУ
Завода за запошљавање Републике Српске, који приказује тренутно стање
незапослених и објављује се на веб-страници Завода. С тим у вези, мјесечно се
ради 20 типских табела (статистичких прегледа).

5. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА
Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске одржао је у 2018.
години 16 сједница, од чега је 12 редовних и четири телефонске на којима је
разматрао најзначајнија питања из надлежности Завода и остваривања функција
запошљавања. С тим у вези, усвојени су:
 Извјештај Комисије за попис имовине Завода о извршеном попису за 2017.
годину са доношењем одлука о усвајању извјештаја, отпису и расходу
основних средстава и ситног инвентара;
 Извјештај о извршењу Финансијског плана- буџета за 2017. годину;
 Извјештај о раду Завода за 2017. годину;
 Периодични извјештаји о извршењу Финансијског плана за 2018. годину;
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Финансијски план-буџет за 2019. годину;
Програм рада за 2019. годину;
План набавки Завода за 2019. годину;
Ребаланс Финансијског плана за 2018. годину, као и Ребаланс Плана набавки
за 2018. годину;

Од општих аката Завода Управни одбор је у претходној години донио:
 Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнади трошкова превоза
код доласка на посао и повратка са посла;
 Правилник о измјенама и допунама Правилника о коришћењу службених
телефона ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске;
 Правилник
о
рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.
Управни одбор Завода усвојио је и Оперативни план за реализацију програма
запошљавања у Републици Српској за 2018. годину и програме запошљавања:
- Програм подршке запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца
Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида
ВРС у 2018. години ,,Заједно до посла”;
- Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018.
години;
- Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у
2018. години;
- Програм подршке запошљавања Рома у Републици Српској у 2018. години;
- Програм обуке, доквалификавције и преквалификације у 2018. години;
- Програм подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година
– стартап (start-up) Српска.
По наведеним програмима Управни одбор је донио одлуку о расписивању јавног
позива за коришћење средстава по програмима запошљавања у 2018. години,
након чега је услиједило и доношење појединачних одлука о одобравању
средстава.
У складу са Законом о запошљавању странаца и лица без држављанства Управни
одбор донио је и одлуку о утврђивању квоте радних дозвола за запошљавање
страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2019.
годину.
На сједницама Управног одбора разматране су и усвојене одлуке о расходу и
отпису основних средстава, класификовању ненаплативих потраживања Завода,
коначном отпису потраживања и усклађивању вриједности акција.
Поступајући по одредбама Закона о јавним набавкама, Управни одбор усвојио је
измјену Плана набавки за 2018. годину и донио одлуке о покретању сљедећих
поступака јавних набавки: серверских лиценци, услуга апликативног одржавања,
рачунарске опреме, тонера за штампаче, службених возила, пословног простора
у Источној Илиџи, мрежне опреме ЈУ Завод за запошљавање. За наведене

58

набавке Управни одбор донио је одлуке о именовању комисија за провођење
поступака, као и доношење одлука о избору понуђача.

6. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РЕФОРМСКОГ ПРОЦЕСА ЗАВОДА
 Да би остварили постављене циљеве и напредак на тржишту рада неопходно
је било да се реализују реформски задаци који су започети у 2016. години и
још су у току, а првенствено се односе на институционално јачање службе
запошљавања чији је основни циљ промјена досадашњег метода рада и
посвећеност кључним корисницима, прије свега, послодавцима и
незапосленим лицима. Такође, један од главних задатака реформског
процеса је и унапређење посредовања, као и мјера активне политике
запшошљавања.
 Од јула 2017. године примјењују се нове методе и поступци рада у бироима
које су усмјерене на савјетодавни рад и активацију незапослених лица с
циљем њиховог бржег укључивања у процес рада. На основу савјетодавног
рада и обављеног интервјуа врши се процјена запошљивости (профилисање)
свих незапослених лица која се разврставају у три групе: лакше или
непосредно запошљива лица, условно запошљива и теже запошљива лица.
Зависно од тога одређују се даље активности у процесу рада са незапосленим
лицима као што су израда индивидуалног плана запошљавања, мотивациони
семинари и укључивање у друге активне мјере запошљавања. Урађена је и
апликација „Календар савјетовања и ИПЗ” с циљем праћења ефеката нових
метода рада.
 Примјена нових метода рада управо омогућава квалитетнији избор кадрова
према захтјевима послодаваца, а самим тим унапређење основне функције
Завода, посредовање у запошљавању. У прошлој години профилисано је
72,4% укупне понуде радне снаге, односно активних тражилаца посла и
пружена је стручна помоћ незапосленим лицима у изради 78.579
индивидуалних планова запошљавања.
 Значајно је истаћи да су сви запослени радници Завода који раде у процесу
са незапосленим лицима и послодавцима (198 радника), прошли обуку за
примјену нових метода у чему нас је помогла Влада Швајцарске, а
настављен је континуирани процес обуке радника и у наредном периоду
према утврђеном плану.
 Да би успјешно реализовали кључне задатке реформског процеса било је
неопходно донијети нови Правилник о унутрашњој организацији ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске. Новим правилником створени су услови за
примјену нових метода рада у којима је акценат на раду са послодавцима и
незапосленим лицима. Поред тога, урађен је и нови Правилник о условима,
критеријима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/17.) који омогућава
ефикасније предузимање интервенција на тржишту рада с циљем бржег
запошљавања.
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 Израђена је нова апликација - евиденција незапослених лица и потреба
послодаваца (ЦРM) која треба да омогући ефикаснији рад са послодавцима,
унапређење функције посредовања, као и праћење и обраду свих показатеља
о стању незапослености и кретањима на тржишту рада. Тестни рад са новом
апликацијом је почео у 2018. години, иста је уведена у продукцију у бироима
Бања Лука и Пале. У току је набавка нових рачунара за подршку апликацији
и у овој години очекујемо да успоставимо нови систем уноса и обраде
података односно да у потпуности омогућимо примјену нове апликације.
 Успостављен је електронски ситем за управљање документима - ДМС чији је
основни циљ подизање нивоа ефикасности рада Службе, брже рјешавање
захтјева незапослених лица као и и бржи проток докумената, посебно
имајући у виду да је Завод као јединствена институција формиран на три
нивоа: локални, регионални и централни.
 Значајне мјере предузимају се на јачању и развоју локалног партнерства и
директној сарадњи са другим актерима тржишта рада. Кроз „Пројекат
ИЛО-ЛЕП” коапликанти смо у осам пројеката који су у реализацији. Такође,
у току су конкретне активности на јачању и развоју локалних савјета за
образовање и запошљавање. Треба имати у виду и да кроз имплементацију
других међународних пројеката (ЕТФ, ЕСАП, ИЛО и други), у које су
укључени представници Завода, радимо на институционалном јачању Завода
и даљем унапређењу свих законом дефинисаних функција.
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