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У В О Д

Програмом рада као једним од кључних докумената ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске утврђују се основни циљеви и приоритети политике запошљавања,
као и мјере и задаци који ће се предузети с циљем остваривања дефинисаних циљева.

Основ дефинисања циљева и приоритета политике запошљавања у 2019. години је
Стратегија запошљавања Републике Српске 2016-2020. година (,,Службени гласник
Републике Српске”, бр. 90/16) односно кључни стратешки и опретивни циљеви
утврђени Стратегијом као и Програм економских реформи Републике Српске за
период 2019-2021. година.

Програмом рада за 2019. годину планиране су активности које су усмјерене на јачање
посредничке улоге Завода за запошљавање, наставак провођења реформи тржишта
рада као и повећање ефикасности тржишта рада, што подразумијева фокусирање на
мјере активне политике и услуге које су усмјерене на скраћивање периода
незапослености, те континуирано подизање конкурентности и запошљавања лица са
евиденције незапослених. Акценат се ставља и на развој људских потенцијала и
административних капацитета у креирању и давању нових услуга, као и остваривање
водеће позиције Завода за запошљавање Републике Српске на тржишту рада,
успостављањем партнерских односа и јачањем утицаја на провођење политика
запошљавања.

Дефинисање кључних задатака програма рада свакако се ослања и на показатеље о
стању и кретањима на тржишту рада за период 1.1.- 30.9.2018. године.

На евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске са 30.9.2018. године
налазило се 100.981 незапослених лица - активна понуда радне снаге, што је за 15.955
лица, односно 13,6% мање у односу на исти период 2017. године. Такође, истичемо
да је током цијеле године константно опадао број незапослених лица па је са 30.9.
2018. године број незапослених лица - активна понуда радне снаге мањи за 13.376
лица у односу на јануар 2018. године.

У истом периоду, односно за првих девет мјесеци 2018. године по основу запослења
брисано је 33.278 лица, што је за 2.599 лица или 8,5% више у односу на исти период
претходне године.

У складу са усвојеним Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2018.
годину, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске предузео је мјере и активности
на реализацији програма запошљавања чији је непосредни носилац. Програми су се
углавном односили на запошљавање тешко запошљивих циљних група, и то: дјецу
погинулих бораца, демобилисане борце, ратне војне инвалиде, жене жртве
породичног насиља, жене из руралних подручја, лица којима недостаје три године
стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију, младе и Роме.

По свим пројектима расписан је јавни позив и извршено одобравање средстава у
складу са утврђеним критеријима и актима Завода. Пројекти су се реализовали према
утврђеном плану и предвиђеном динамиком, а са 30. 9. 2018. године, по основу истих,
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укупно је запослено 3.275 лица за шта су издвојена средства у износу од
10.490.477,63 КМ.

Поред реализације програма запошљавања у првих девет мјесеци остварени су
значајни резултати и у реализацији осталих мјера активне политике што ће бити
детаљно обрађено у извјештају о раду Завода за 2018. годину.

Упоредо са наведеним активностима реализовани су и значајни реформски задаци у
оквиру институционалног јачања службе за запошљавање, чиме су створени основни
предуслови за успјешну реализацију активних мјера запошљавања. У оквиру тога,
посебна пажња посвећена је савјетодавном раду са незапосленим лицима и примјени
нових метода рада у бироима Завода.

Када је ријеч о остваривању права незапослених лица по основу незапослености
(новчана накнада, уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану
37. Закона, здравствено осигурање) битно је нагласити да су сва права незапослена
лица остваривала на вријеме и у континуитету. У периоду од 1.1. до 30.9.2018. године
бруто новчана накнада остварена је у износу од 9.817.226 KM, што је за 3% мање у
односу на исти период претходне године, а што је посљедица мањег броја корисника
овог права.

Дознака по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за незапослена
лица у трајању до три године уколико са тим стажом осигурања испуњавају услове за
старосну пензију, за девет мјесеци 2018. године износила је 1.142.088 КМ. У односу
на планирана средства за 2018. годину за ове намјене остварење је 60%, односно 10%
мање у односу на исти период претходне године.
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1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Новчана давања за случај незапослености

1.1. Новчана накнада

У складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености, незапослено лице коме је престао радни однос без његовог захтјева,
сагласности или кривице остварује:
 право на новчану накнаду по основу престанка радног односа,
 право на здравствено осигурање, и
 право на пензијско и инвалидско осигурање.

Средства за остваривање права из обавезног осигурања за случај незапослености
обезбјеђују се из доприноса које плаћају лица у радном односу, као и намјенских
средстава која обезбјеђују републички органи и други органи и организације, у
складу са законом.
С обзиром на дугогодишњу примјену Закона о посредовању у запошљавању и
правима за вријеме незапослености, који је ступио на снагу још у априлу 2010. године
са мањим измјенама из 2012. године, указала се потреба да се поједине одредбе
допуне или измјене, како би се једноставније и прецизније примјениле у пракси. У
том смислу, потребно је у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске приступити изради новог Закона о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме незапослености.

Радници Завода дужни су да и убудуће предузимају све активности како би упознали
незапослена лица са њиховим правима и обавезама. Такође, посебну пажњу треба
обратити на рокове подношења захтјева незапослених лица од којих зависи
остваривање одређених права по основу незапослености.
Комплетирање потребне документације и рјешавање предмета у складу са законом и
утврђеним роковима обавеза је радника у свим организационим дијеловима Завода.

По систему случајног узорка и на захтјев странака вршиће се континуирана контрола
предмета уз подршку ДМС система задуживања предмета и аката.

Очекивани ефекти:

- Ефикасно и законито поступање по свим захтјевима незапослених лица у поступку
остваривања права на новчану накнаду;
- Правовремено информисање незапослених лица о остваривању права на новчану
накнаду;
- Благовремено рјешавање захтјева незапослених лица у поступку остваривања права;
- Једнообразност приликом доношења рјешења код остваривања права на новчану
накнаду,
- Смањена могућност погрешне примјене одредби закона и општих аката Завода,
па самим тим и неосноване исплате новчане накнаде, дјелимично и у цјелости;
- Успјешна размјена података са Пореском управом и података из службених



6

евиденција са другим органима;
- Редовна исплата новчане накнаде.

- Планирана средства за бруто новчану накнаду за 2019. годину: 16.000.000. КМ

1.2. Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за незапослена лица у
трајању до три године уколико са тим стажом осигурања испуњавају услов за
старосну пензију.

У складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме
незапослености незапосленом лицу припада право на пензијско и инвалидско
осигурање у трајању до три године, уколико са тим стажом осигурања испуњава
услов за старосну пензију.

Очекивани ефекти:

- Ефикасно и законито поступање по свим захтјевима незапослених лица у поступку
остваривања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у
трајању до три године уколико са тим стажом осигурања испуњавају услов за
старосну пензију;
- Правовремено пружање информација незапосленим лицима о остваривању права на
пензијско и инвалидско осигурање до три године;
- Благовремено рјешавање захтјева незапослених лица у поступку остваривања права
на пензијско и инвалидско осигурање до три године;
- Једнообразност приликом доношења рјешења код остваривања права на пензијско и
инвалидско осигурање до три године;
- Смањена могућност погрешне и непотпуне примјене одредби закона и аката Завода
и неосноване уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање;
- Редовна уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Планирана средства у 2019. години: 1.800.000. КМ

1.3. Право на здравствено осигурање

У складу са Законом о здравственом осигурању и Законом о посредовању у
запошљавању и правима за вријеме незапослености незапослена лица која се воде на
евиденцији Завода имају право на здравствено осигурање. За незапослена лица која
су редовно пријављена на евиденцију незапослених, Завод врши пријаву на
здравствено осигурање и води евиденцију о корисницима здравственог осигурања.
Допринос за здравствено осигурање уплаћује Влада Републике Српске из Буџета
Републике Српске путем Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Очекивани ефекти:

- Правовремено пружање информација незапосленим лицима о остваривању права на
здраствено осигурање;
- Благовремено остваривање права на здравствено осигурање незапослених лица.
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2. ПРАВНО НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ И КАДРОВСКИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ

2.1. Издавање радних дозвола за стране држављане и лица без држављанства

У складу са Законом о запошљавању страних држављана и лица без држављанства
Републике Српске, Завод ће и у 2019. години наставити издавање радних дозвола
странцима на основу већ утврђене квоте за 2019. годину која износи 600 радних
дозвола, и то, 200 за нове радне дозволе и 400 за продужење.

Очекивани ефекти:
Контрола и праћење издатих радних дозвола у складу са законом и утврђеном квотом,
те стављање ван снаге радних дозвола које су издате, а за које није одобрен боравак од
стране теренских канцеларија за странце.

2.2. Нормативно правни послови

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености
примјењује се још од 2010. године ( измјене 2012. године), те се у овако дугом
периоду његове примјене указала потреба за израдом новог закона. У том смислу ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске ће у сарадњи са Министарством рада и
борачко-инвалидске заштите Републике Српске иницирати формирање радне групе
која ће радити на изради текста новог Закона, чиме ће се обезбиједити већа права
незапослених лица и поједноставити процедуре и поступци приликом признавања
утврђених права. Такође, у сарадњи са ресорним Министарством радиће се и на
измјени Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства, који је
у примјени од 2009. године ( измјене 2011. године) како би исти био усклађен са
осталим законским прописима у овој области.
ЈУ Завод за запошљавање ће након усвајања нових закона приступити доношењу
општих аката Завода, посебно аката који се односе на остваривање права
незапослених лица, а с циљем једноставније и практичније примјене закона.

Очекивани ефекти:
Прецизније дефинисање одређених прописа из области рада и запошљавања,
успостављање већих права незапосленим лицима (висина новчане накнаде), као и
усклађивања са осталим законским прописима.

2.3. Укњижба имовине и заступање Завода

Током 2019. године интезивираће се активности на провођењу поступака укњижбе за
све имовинске јединице које су у власништву Завода, као и наплата потраживања
Завода по основу судских одлука.

Очекивани ефекти:

- Успостављање интерног регистра свих пословних објеката Завода са пратећом
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докуменатацијом која се односи на укњижбу имовине и имовинско-правне
односе;

- Успостављање и вођење евиденција и сачињавање извјештаја о стању по
судским предметима.

2.4. Кадровска политика и људски потенцијали

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске ће и у 2019. години бити оријентисан на
унапређење својих услуга, на улагање у технолошки развој, те организацију
пословних процеса. Примјеном Правилника о унутрашњој организацији, који је
ступио на снагу половином 2017. године кроз кадровску политику, запошљавање,
управљање учинком и развојем људских ресурса, Завод ће континуирано сагледавати
потребе корисника, прилагођавати се промјенама, и бити партнер другим учесницима
на тржишту рада. Развој људских потенцијала и кадровска политика, и у наредном
периоду, биће значајне активности које ће Завод реализовати кроз: укључивање
запослених у обуке, семинаре и радионице које организују друге институције и
организације; дефинисање кадровских потреба, гдје ће се у првом реду вршити
попуна слободних радних мјеста у складу са Правилником о унутрашњој
организацији по претходно утврђеној процедури пријема у радни однос, и по потреби,
пријем радника на одређено вријеме за обављање послова који нису у опису
систематизованих радних мјеста, али су неопходни да се изврше у датом моменту;
унапређење једнообразног система рада на свим нивоима; провођење мјера за
унапређење рада Завода у складу са општим актима Завода (обука нових радника,
обављање приправничког стажа приправника, односно њихово оспособљавање за
самосталан рад у струци, те обука радника за стицање различитих сертификата за
потребе радног мјеста на која су распоређени,унапређење компентенција и
координација активности интерних тренера итд.); праћење законских прописа и
обезбјеђење стручне помоћи, доношење упутстава и давање мишљења с циљем
јединствене примјене прописа; појачана контрола свих процеса рада с циљем
скраћивања рокова завршетка послова у свим сегментима рада и повећања квалитета
рада; остваривање других материјалних права радника.
Активности ће бити усмјерене и на унапређење система интерне контроле уз помоћ
ДМС система на свим нивоима, како би се благовремено отклонили евентуални
пропусти у раду.

Очекивани ефекти:

- Јачање кадровских потенцијала и подизање стандарда у раду, али и пружању
услуга свим корисницима, првенствено незапосленим лицима и послодавцима,
а све с циљем сврсисходнијег креирања и пружања услуга на тржишту рада;

- Једнообразан рад на свим нивоима и унапређење система интерне контроле;
- Унапређен систем стручног усавршавања и оспособљавања и увођења у посао

запослених у Заводу;
- Унапређене компентенције запослених у Заводу;
- Сертификовани запослени на пословима вишег стручног сарадника за рад са

незапосленим лицима;
- Усвојена нормативна акта.
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2.5. Међународни споразуми

У сарадњи са ресорним Министарством и надлежним институцијама БиХ у 2019.
години наставиће се активности у вези са спровођењем међународних споразума о
социјалном осигурању и запошљавању, као и активности које су започете у 2018.
години, а које се односе на потписивање нових споразума о запошљавању радника из
БиХ у иностранству.

Очекивани ефекти:

Остваривање и дефинисање права и обавеза незапослених лица која се запошљавају у
иностранству на основу међународних споразума.

3. ПОЛИТИКЕ АКТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА

У складу са усвојеном Стратегијом запошљавања Републике Српске 2016-2020.
године и Акционим планом запошљавања за 2019. годину , Завод за запошљавање као
кључне активности дефинише мјере активне политике чији је основни циљ да
допринесу подизању нивоа активности на тржишту рада, стимулисању запошљавања
као и повећању укупне запослености. Пратећи досадашња кретања на тржишту рада
као и остварене резултате током 2018. године, Завод се у 2019. години опредјељује за
различите облике активног дјеловања који за посљедицу имају реализацију кључних
функција које су дефинисане Законом, Стратегијом и актима Завода.

Мјере активне политике запошљавања

Мјере активне политике запошљавања реализоваће се кроз континуиране активности
у сљедећим подручјима рада:

3.1. Посредовање у запошљавању;
3.2. Повећање активности на тржишту рада;
3.3. Реализација мјера у области каријерне оријентације, информисања о избору

занимања, планирању каријере и развоју цјеложивотног учења;
3.4. Прикупљање података о тржишту рада, анализа и праћење основних показатеља

стању и потребама тржишта рада, праћење кретања запошљавања, укупне
запослености и незапослености;

3.5. Реализација, праћење и евалуација Програма запошљавања усвојених
Акционим планом запошљавања за 2018. годину чија се реализација наставља и
у 2019. години о.

3.6. Припрему, израду и реализацију Програма запошљавања који ће бити утврђени
Акционим планом запошљавања за 2019. годину, а чији је носилац реализације
Завод за запошљавање.

3.7. Реализација пројеката развоја и јачања механизама рада, унутрашњих капацитета
и повећања конкурентности Службе запошљавања у сарадњи са другим
партнерима и институцијама.
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3.1. Посредовање у запошљавању

Завод за запошљавање Републике Српске ће и у 2019. години наставити да
прилагођава своје услуге корисницима у складу са промјенама на тржишту рада,
расположивости (не)квалификоване радне снаге и неопходностима усклађивања
компетенција незапослених са потребама тржишта рада.

Циљ:

 Повећање броја пријављених слободних радних мјеста које послодавци
достављају ради посредовања у запошљавању;

 Задовољење исказаних потреба послодаваца;
 Адекватна процјена запошљивости лица и њихових могућности;
 Адекватан број тражилаца запослења који су упућени на слободна радна мјеста.

3.1.1. Рад са послодавцима

Активност:

Успостављање непосредног контакта са послодавцима ради:
 обезбјеђивања пријављених потреба послодаваца за запошљавањем лица са

евиденције;
 испитивања будућих потреба послодаваца;
 израђивања мјесечног плана посјете послодавцима на нивоу бироа (у локалним

заједницама) који садржи списак конкретних послодаваца и запослених који ће
реализовати ову активност;

 успостављања сарадње са новооснованим послодавцима и онима који не користе
услуге посредовања у запошљавању;

 информисања о мјерама АПЗ и услугама Завода усмјереним на запошљавање
теже запошљивих лица.

Очекивани резултати:

 Усвојен годишњи план сарадње са послодавцима;
 Квантитативно и квалитативно унапређење реализације поднесених пријава о

слободним радним мјестима;
 Повећан број послодаваца који користе услуге Завода;
 Проведена анкета и урађена анализа о потребама тржишта рада.

3.1.2. Рад са незапосленим лицима

Савјетовање као кључна услуга Завода је процес чији је циљ активирање
незапослених како би исти постали одговорнији за своју ситуацију, активнији у
процесу тражења посла и како би се брже интегрисали у процес рада.

Активности:

 интервју са незапосленим лицем с циљем прикупљања основних информација о
незапосленом (образовање, радно искуство, лични профил, потребе клијента),
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 процјена запошљивости незапослених лицa, односно профилисање незапослених
према степену запошљивости (лакше или непосредно запошљива лица, условно
запошљива и теже запошљива лица),

 утврђивање нивоа потребне помоћи и подршке лицима која траже запослење на
основу процјене, додатне мјере, мотивациони семинари,

 укључивање незапослених лица у одређене мјере активне политике
запошљавања;

 укључивање и обука незапослених за отпочињање властитог бизниса;
 утврђивање индивидуалног плана запошљавања, ревидирање по потреби и

праћење;
 континуирана евалуација индивидуалних планова запошљавања;
 пружање помоћи код развоја примарних комуникацијских и других вјештина,
 развијање вјештине писања биографије, пријаве за посао и интервјуа са

послодавцем.

Очекивани резултати:

- подизање нивоа активности незапослених на тржишту рада и активација
незапослених;
- процјена запошљивости (профилисање) за сва новопријављена лица;
- утврђивање индивидуалног плана запошљавања за сва новопријављена лица;
- извјештај о евалуацији индивидуалних планова запошљавања;
-повећан квалитет индивидуалног савјетовања.

3.2. Повећање активности на тржишту рада

3.2.1. Центри за информисање,савјетовање и обуку (ЦИСО)

Циљ: Подстицање запошљивости тражилаца запослења кроз развој вјештина за
активно тражење посла.

Активности ЦИСО:
 Израда инфо-пакета који подразумијевају све актуелне информације о

могућностима запошљавања, едукације, волонтирања и додатне праксе, посебно
младих с циљем бржег укључивања у процес рада;

 Коришћење инфо-пакета у индивидуалном и групном савјетодавном раду;
 Развијање вјештина писања радне биографије, пријаве за посао и интервјуа са

послодавцем;
 Развој мотивације за активно тражење посла, даље образовање и усавршавање;
 Развој вјештина за активно позиционирање на тржишту рада;
 Подршка у идентификовању и укључивању незапослених у програме

оспособљавања, додатног образовања;
 Организовање обука из предузетништва за заинтересована незапослена лица;
 Укључивање незапослених лица из циљне групе у мотивациони семинар;
 Групно и индивидуално каријерно усмјеравање школске дјеце и омладине.

Очекивани резултати:

 Континуирано прикупљање информација за инфо-пакет који су доступни циљној
групи путем интернета и на огласним таблама у бироима;
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 У активну мјеру укључена су сва незапослена лица код којих је процијењен
недостатак мотивације за активно тражење посла, дугорочно незапослена лица и
маргинализована лица;

 У обуке за писање радне биографије и интервјуа са послодавцем укључена су сва
лица из циљне групе;

 Проведена обука из предузетништва за сва незапослена лица која планирају
покренути властити бизнис;

 У другом полугодишту школске 2018/2019. реализовати активност:
професионално информисање ученика завршних разреда основних и средњих
школа у Републици Српској (проводити активност у свим општинама, односно
школама на подручју филијале).

3.2.2. Клубови за тражење посла

Циљ: Повећање мотивисаности и компетенција за активно тражење посла код младих
и теже запошљивих лица

Активности клубова за тражење посла:

 Унапређење компетенција за активно тражење посла;
 Подизање мотивисаности за активно тражење посла;
 Стручна подршка у обуци и усвајању техника активног тражења посла и

разговора са послодавцем;
 Пружање информација за директно конкурисање на упражњена радна мјеста;
 Континуирана промоција позитивних примјера добре праксе корисника услуга;
 Развијање вјештина кориштења различитих извора информација о слободним

радним мјестима и послодавцима;
 Подршка предузетништва код младих;
 Унапређење и проширење модела услуга Клубова за тражење посла;
 Евалуација услуга Клубова за тражење посла;
 Указивање на значај волонтерског рада код младих и неформалног образовања

ради бржег укључивања на тржиште рада;
 Одржавање тематских састанака и провођење обука запослених у Клубовима за

тражење посла.

Очекивани резултати:

 Побољшана мотивација за активно тражење посла за сва лица код којих је
процијењен недостатак мотивације за активно тражење посла;

 Стицање вјештина писања радне биографије и интервјуа са послодавцем код
незапослених лица код којих је процијењена потреба за развијањем ових
вјештина;

 Повећан број позитивних примјера активних тражилаца посла, примјера из
Клубова за тражење посла на веб-порталу и промоција позитивних примјера кроз
рад са незапосленим лицима.

 Развој предузетничке свијести код младих, подршка у припреми бизнис идеје и
обука за предузетничке вјештине и писање бизнис плана;

 Проведодити истраживање у којој су мјери корисници Клубова за тражење посла
задовољни пруженим услугама.
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3.3. Реализација мјера у области каријерне оријентације, информисања о
избору занимања, планирању каријере и развоју цјеложивотног учења

Циљ: Јачање свијести о значају правилног избора занимања и повећање
компетентности корисника у процесу доношења каријерних одлука.

3.3.1. Професионално информисање

Активности:

 Добијање сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске за
провођење активности у школама;

 Индивидуално, непосредно и групно информисање ученика завршних разреда
основних и средњих школа путем редовне активности службе за запошљавање и
образовних институција, те на сајмовима професионалне оријентације;

 Континуирана сарадња са педагозима у вези са потребним подацима који се
односе на тржиште рада и подршка у провођењу Програма за завршне разреде
средње школе - ,,Зумирај запошљавање”;

 Наставак сарадње са Министарством просвјете и културе на креирању уписне
политике као и непосредна сарадња са школама;

 Учешће на састанцима, обукама и конференцијама који за тему имају
професионално информисање и развој каријере ради праћења стања у овој
области, како у Републици, тако и у региону;

 Прикупљање и пласирање информација о стању на тржишту рада.

Очекивани резултати:

 Обезбјеђивање адекватних информација у погледу избора занимања,
индивидуалним и групним приступом;

 Већи обухват школске омладине професионалним информисањем.

3.3.2. Образовање одраслих и цјеложивотно учење

Образовање одраслих је врло значајан сегмент када је у питању запошљивост, уско је
повезан са тржиштем рада, па полазници уписују програме намјеравајући побољшати
властити статус запошљивости. Такође, образовање одраслих има значај и у
балансирању тренутне неусклађености образовања са тржиштем рада.

Aфирмација социјалног партнерства је пожељна у свим сегментима реформе
образовног система чиме се обезбјеђују услови да социјално партнерство заживи и
буде уско повезано са тржиштем рада. У том контексту, органи локалних заједница
имају изузетно важно мјесто приликом одређивања области образовања и обуке
младих и одраслих у складу са потребама привреде и тржишта рада и стратешким
правцима развоја општине у наредном периоду. Завод за запошљавање Републике
Српске планира наставак сарадње са Заводом за образовање одраслих на формирању
локалних савјетодавних тијела за образовање и запошљавање.
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Посебни циљеви:

 Стицање додатних знања и вјештина потребних за обављање конкретних послова
код послодавца;

 Подстицање успјешне професионалне адаптације и каријерног развоја
појединаца;

 Подизање свијести о значају цјеложивотног учења;
 Унапређење сарадње са социјалним партнерима и институцијама за образовање

одраслих.

Активности:

 Наставак сарадње са Заводом за образовање одраслих и другим институцијама из
области образовања;

 Преквалификација незапослених лица у занимања за којима постоје потребе на
тржишту рада;

 Веће ангажовање на препознавању и сагледавању неформално и формално
стечених компетенција;

 Стручно оспособљавање за лица без занимања, а имајући у виду да се на
евиденцији Завода налази значајан број лица без занимања, истим треба
омогућити стицање првих квалификација чиме постају конкурентнији на
тржишту рада;

 Доквалификација за III и IV степен стручне спреме, проширивање знања кроз
разне обуке и праксу како би стекли додатне квалификације у складу са
захтјевима послодаваца (знања, вјештине, компетенције) што би значајно
повећало шансе за запослење;

 Стицање вјештина кроз обуке код послодаваца;
 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.

Очекивани резултати:

 Повећање нивоа компентенција и вјештина с циљем бржег запошљавања;
 Реализација програма преквалификације, доквалификације и обуке у складу са

потребама тржишта рада.

3.4. Прикупљање података о тржишту рада, праћење кретања и потреба
тржишта рада;

Циљ ове мјере је обезбјеђивање редовног и квалитетног извјештавања о стању и
кретањима на тржишту рада, праћење параметара који карактеришу тржиште рада и
предузимање одговарајућих мјера у складу са показатељима, као и остваривање већих
ефеката на усклађивању понуде и потражње на тржишту рада.
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Активности:

 Израда редовних мјесечних извјештаја о стању и промјенама на тржишту рада у
Републици Српској;

 Праћење и анализа статистичких показатеља о стању незапослености и активној
понуди радне снаге и анализа стања незапослености по струкама и занимањима;

 Истраживање потреба и могућности запошљавања у Републици Српској;
 Израда статистичких извјештаја на захтјев интерних и екстерних корисника;
 Праћење и анализа потреба послодаваца, путем редовних годишњих анкетних

истраживања и обрада података у СТАТА софтверу;
 Израда методологије и инструмената за истраживање и праћење промјена на

тржишту рада у складу са савременим статистичким стандардима;
 Сарадња са другим партнерима, транспарентност и доступност информација из

области тржишта рада;
 Иницирање активности којима се повећава запошљивост и веће учешће других

партнера тржишта рада (ресорна министарства, локалне заједнице).

Очекивани резултати:

 Објективно и реално сагледавање промјена, уочавање трендова, благовремено
предузимање мјера и активности и предлагање мјера за наредни период;

 Проведено истраживање тржишта рада с циљем реалног увида у стање на
тржишту рада и идентификовање потреба послодаваца;

 Урађен извјештај са главним резултатима и налазима проведеног истраживања.

3.5. Реализација, праћење и евалуација програма запошљавања усвојених
Акционим планом запошљавања за 2018. годину чија се реализација наставља и у
2019. години

У складу са дефинисаним Акционим планом запошљавања за 2018. годину, као и
измјенама истог, Завод за запошљавање проводио је сљедеће програме чија се
реализација наставља и у 2019. години:

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”

Вриједност Програма је 3.019.000 КМ. Програм се финансира из средстава Буџета у
износу од 1.000.000 КМ и средстава Завода у износу од 2.019.000 КМ.

Очекивани ефекти Програма су запошљавање 607 лица са евиденције незапослених,
од чега 265 лица запослено код послодавца на неодређени временски период и
самозапошљавање 342 лица на период од најмање 12 мјесеци.

Пoтребна средства за 2019. годину: 1.011.700 КМ
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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. Програм је обухватио запослена лица која су била
пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су
радни однос у периоду од 1. 1. 2017. до 31. 12. 2017. године. Програм се финансира из
средстава Завода за запошљавање Републике Српске.
Активности у 2019. години односе се на исплату средстава послодавцима, праћење
извршења уговорних обавеза и извјештавање о истим.

3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у
2018. години

Вриједност Програма је 1.725.000 КМ.
Очекивани ефекти Програма су запошљавање 408 лица са евиденције незапослених,
од чега 315 лица запослено код послодавца на неодређени временски период, док је
по компоненти самозапошљавање запослено 93 лица на период од најмање 12
мјесеци.

Пoтребна средства за 2019. годину: 643.500 КМ

4. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години

Вриједност Програма је 219.380 КМ за запошљавање 38 лица. Програм се финансира
из гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2017. годину.
Очекивани ефекти Програма су запошљавање 38 лица ромске националности са
евиденције незапослених.

Потребна средства за 2019. годину: 83.100 КМ.

5. Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018.
години

Вриједност Програма је 8,113,970.40 КМ.
Програм се финансира средствима Завода за запошљавање.
Очекивани ефекти Програма огледају се у оспособљавању 1228 младих и стручних
лица са ВСС за самосталан рад у струци.

Потребна средства за 2019. годину: 7.004.323.75 КМ

Обавезе по Програму подршке стицању радног искуства младих у статусу
приправника у Републици Српској у 2017. години износе 170.484,50 КМ.
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6. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години

Вриједност Програма је 563,741.00 КМ за обуку, доквалификацију и
преквалификацију. 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.
Очекивани ефекти Програма су обука, доквалификација и преквалификација и
запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке,
доквалификације и преквалификације за 347 лица са евиденције Завода за
запошљавање Републике Српске.

Потребна средства за 2019. годину: 321.641 КМ.

7. 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 ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм подстицања
самозапошљавања и развоја предузетништва код младих старости до 35 година
– ,,стартап (start-up) Српска”. За овај Програм предвиђена су донаторска средства
Владе Републике Србије у износу од 500.000 ЕУР (977.915 КМ) и средства 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 по истом
расписан је 5.12.2018. године и отворен 30 дана. Највећи дио активности по Програму
преноси се у 2019. годину.

Потребна средства у 2019. години износе 2.000.000 КМ

С обзиром на то да су прва запошљавања по програмима највећим дијелом
реализована средином 2018. године, активности на реализацији и праћењу програма
настављају се и у 2019. години.

Активности:

 Праћење и контролисање извршавања уговорних обавеза корисника средстава
путем редовних контрола које врши Завод за запошљавање;

 Дозначавање средстава у складу са динамиком реализације програма и
потписаним уговорима између Завода за запошљавање и корисника средстава;

 Праћење остварених ефеката и извјештавање о пројектима.

Очекивани резултати:

 Извршене четири контроле у складу са упутствима о провођењу програма;
 Дозначена преостала средства корисницима субвенције;
 Израђени ефекти и извјештаји о проведеним програмима.

Укупна потребна средства за програме који су почели са реализацијом у 2017. и
2018. години, а наставиће се и у 2019. години износе 9.256.249, 25 КМ.
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3.6. Припремa, израдa и реализацијa Програма запошљавања који ће бити
утврђени Акционим планом запошљавања за 2019. годину, а чији је непосредни
носилац реализације Завод за запошљавање

Полазећи од основних циљева дефинисаних Стратегијом запошљавања Републике
Српске 2016-2020. године и у 2019. години биће утврђен Акциони план запошљавања
управо у интересу остваривања већ дефинисаних циљева. Акционим планом
запошљавања у Републици Српској дефинисаће се мјере, конкретне активности, циљне групе,
индикатори учинка, временски оквир, носиоци активности и средства за реализацију тих
мјера и активности.

Када су у питању програми које ће реализовати Завод за запошљавање из властитих
средстава, исти ће бити усмјерени на подстицај запошљавања у привреди за које је и
ранијих година постојао велики интерес, и послодаваца и незапослених лица, а
програми ће се углавном реализовати кроз компоненте самозапошљавање и
запошљавање код послодаваца. У оквиру наведених активности, а зависно од мјера
које буду утврђене Акционим планом запошљавања и интереса послодаваца
размотриће се и потребе за припремом програма обуке, доквалификације и
преквалификације те стицања првог радног искуства. Приликом креирања самих
програма у обзир ће бити узете различите циљне групе дефинисане Стратегијом
запошљавања Републике Српске 2016-2020. године.

Планирана средства за 2019. годину: 9.398.000 KM

Када су у питању програми које ће реализовати Завод за запошљавање из осталих
извора средстава припремиће се:

 Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2019. години

Планирана средства за 2019. годину: 203.710 КМ (грант Министарства за људска
права и избјеглице БиХ за 2018. годину).

Имајући у виду остварени тренд запошљавања лица са евиденције у 2018.
години, посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике
запошљавања, планирано је да се у 2019. години запосли 37.000 незапослених са
евиденције Завода.

3.7. Реализација пројеката развоја и институционалног јачања капацитета
Службе запошљавања у сарадњи са другим партнерима и институцијама

Посебни циљеви односе се на:

 Јачање капацитета Завода за запошљавање Републике Српске у процесу
хармонизације са службама за запошљавање у окружењу;

 Обезбјеђивање подршке основним функцијама Завода у остварењу циљева
политике запошљавања дефинисаним Акционим плановима запошљавања
Републике Српске;

 Обезбјеђивање успјешне сарадње са домаћим и међународним институцијама
у реализацији пројеката.
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Завод за запошљавање Републике Српске ће и у 2019. години наставити сарадњу са
домаћим и међународним организацијама и институцијама, посебно кроз пројекте
који имају за циљ јачање функција и институционалних капацитета Завода, као и
размјену искустава и добрих пракси с циљем ефикаснијег кориштења мјера активне
политике запошљавања и смањивању стопе незапослености.
Путем реализације одређених пројеката континуирано ће се радити на стицању
нових знања, вјештина и искустава запослених у Заводу за запошљавање Републике
Српске.

У 2019. години наставиће се активности у оквиру III фазе ,,Пројекта запошљавања
младих – ЈЕП (YEP)”, који финансира Влада Швајцарске, а имплементира њемачка
организација ГОПА (GOPA).

Активности које ће у оквиру овог пројекта бити реализоване у 2019. години усмјерене
су на: унапређење рада Завода и повећање задовољства клијената услугама, развој
методологоје за мониторинг и евалуацију ИПЗ-а, смањење стопе незапослености
младих, ширење мреже клубова за тражење посла, стварање основа за развој
социјалног предузетништва.

У оквиру ,,Пројекта запошљавања младих – ЈЕП (YEP)” и у предстојећем периоду
биће пружена стручна подршка Заводу у јачању интерних капацитета за самостално
провођење обука. У 2019. години обуке ће укључивати и нове тематске области у
складу са исказаним потребама. План је и да се путем интерног механизма
координације унутар Завода јачају интерни капацитети за провођење обука, као и да
се прате сами ефекти обука.

Пројекат ,,Платформа за запошљавање и социјална питања (ESAP)”- који
имплементира Савјет за регионалну сарадњу (RCC) и Међународна организација рада
(ILO) има за циљ јачање регионалне сарадње и институционалних капацитета
националних служби за запошљавање и успостављање регионалне платформе за
запошљавање и социјална питања.

У 2019. години наставиће се активности размјене знања и искустава са Службама
запошљавања из региона, моделом узајамног стицања знања, а све с циљем
унапређења метода и садржаја рада.

Пројекат ,,Промоција инклузивних рјешења на тржишту рада у државама Западног
Балкана” који имплементира Међународна организација рада (ILO) има за циљ да
подржи привреде држава Западног Балкана у напорима да унаприједе инклузивност
тржишта рада кроз интегрисане приступе политикама запошљавања и социјалне
заштите. Пројектом су предвиђене активности размјене стручног знања и искустава у
циљу пружања услуга циљним групама које су најудаљеније од тржишта рада(рањиве
групе). Активости ће, такође, бити усмјерене на развијање могућности умрежавања и
међусобног учења као и бољег управљања тржиштем рада кроз јачање
институционалних капацитета националних служби за запошљавање,
партиципативну процјену инклузивности незапослених лица из рањивих група,
подстицање иновација у његовању инклузивних тржишта рада кроз нове инструменте
и приступе.
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У 2019. години предвиђен је наставак активности у оквиру пројекта међународне
организације рада (ILO) - ,,Подршка локалним партнерствима за запошљавање у
БиХ” у оквиру којег се реализује 9 пројеката на нивоу локалних заједница гдје је
Завод, односно бирои партнери у Пројекту. Циљеви пројекта су новоформирана и
одржива радна мјеста, запошљавање лица са евиденције Завода и развој локалног
партнерства за образовање и запошљавање.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЕВИДЕНЦИЈА

Једна од значајних активности Завода је успостављањe ефикасног и рационалног
система евиденција, као предуслова за остваривањх свих његових функција, а што ће
допринијети побољшању квалитета рада.

Имајући у виду да је у овој години уведена у продукцију нова апликација ЦРМ (CRM)
- ,,Евиденције незапослених лица и потреба послодаваца” , приступиће се изради
нових образаца евиденција који води Завод за запошљавање Републике Српске.

Очекивани ефекти:

 Квантитативно и квалитативно побољшање основних карактеристика евиденција
незапослених лица;

 Пружање квалитетнијих услуга незапосленим лицима и послодавцима;
 Ефикасније усклађивање понуде и потражње;
 Ефикаснији и квалитетнији рад Службе.

5. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА (IKT) ПОДРШКА

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је у фази експлоатације и надоградње
постојеће ИКТ инфраструктуре која се тренутно користи за приступ информатичким
системима за вођење пословања установе.

Примарно се користе сљедећи намјенски апликативни софтвери који покривају
оперативне процесе и процесе подршке оперативним процесима у ЈУ Завод за
запошљавање набављене од екстерних добављача:

- ЛМИС (LMIS - Labor Market Information System) набавка 1998, донација,
технологија клипер (Clliper), интерно одржавање: софтвер за евиденцију
незапослених лица и пријављених потреба за радницима. Надоградња овог система
(интерно), што основни пакет није садржавао, садржи и систем свакодневног
интегрисања појединачних база бироа у базе филијала, односно у централну базу
Завода, као и посебан систем намијењен за статистичку обраду и извјештавање.



21

Због застарјелости технологије и ограничености хардвера у примјени исте у бироима
(рачунари који подржавају захтјевани оперативни систем су старије генерације) у
току 2018. године реализована је набавка новог софтвера за ове намјене (CRM -
„Евиденција незапослених лица и потреба послодаваца”).

- ЕЕАМ (набавка 2013. године, веб-технологија, екстерно одржавање) – софтвер
за електронско евидентирање и праћење активних мјера. Надоградња овог система
(интерно) садржи сегмент праћења ефеката активних мјера након задатих периода.

- EЛМО (набавка 2013. године, веб-технологија, екстерно и интерно одржавање)
- софтвер за унос и праћење незапослених лица - корисника здравственог осигурања
(корисници здравственог осигурања по основу незапослености, корисника новчане
накнаде и корисника уплате доприноса на пензијско-инвалидско осигурање), односно
регистрације у информациони систем Пореске управе Републике Српске, као и
обрачун здравственог осигурања на мјесечном нивоу (за потребе Министарства рада
и борачко-инвалидске заштите Републике Српске).

- ИТС (набавка 2015. године, лотус домино (Lotus Domino) технологија, екстерно
одржавање - софтвер за обрачун новчаних накнада и слично.

- ИПИС (набавка 2015. године, оракл (Oracle) технологија, екстерно одржавање)
- софтвер за књиговодство и плате.

- ДМС електронски протокол (Document Management System ) донација,
екстерно одржавање
Софтвер омогућава стварање аката и предмета, аутоматско додјељивање бројева
протокола, као и аутоматско генерисање захтјева за остваривање права на новчану
накнаду и права на пензијско и инвалидско осигурање.

Такође, у сектору ИТ интерно су развијене и помоћне апликације којима се
свакодневно обезбјеђује подршка оперативним процесима и процесима подршке
оперативним системима:

-РАДНЕ ДОЗВОЛЕ (креирана 2013 године, модернизована 2018, веб-технологија,
интерно одржавање)
- апликација за праћење издатих радних дозвола страним држављанима;

-РАДНИЦИ - (креирана 2003, модернизована 2013. године, веб-технологија,
интерно одржавање)
- апликација за вођење персоналних досијеа запослених радника у Заводу;

-ТРЕЗОР (креирана 2013. године, веб-технологија, интерно одржавање)
- апликација за праћење уплате доприноса од стране послодаваца (трезорски записи),
намијењена радницима бироа при контроли уплате доприноса, те сектору правних
послова и сектору активних мјера за пружање информација о уплатама доприноса при
рјешавању захтјева за новчаном накнадом, уплатом доприноса за ПИО, увид у
испуњеност услова за дознаку средстава учесницима у пројектима активних мјера и
др.

-МАТЕРИЈАЛНО (креирана 2018. године, веб-технологија, интерно одржавање)
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- апликација за евиденцију утрошка тонера и канцеларијског материјала;

-ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУСТВА НА РАДНОМ МЈЕСТУ (креирана 2018. године,
веб-технологија, интерно одржавање)
- апликација за пријаву радника (долазак, одлазак, приватно и службено одсуство,
пауза) у централи, филијалама и бироима Завода;

-ЗАДУЖЕЊЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ (у изради)
Задужење ИТ опреме по радницима/организационим јединицама у Заводу, издавање
отпремница и реверса.

Организационо, Завод чине централна служба, седам филијала и 58 бироа. Завод
послује на 59 физичких локација у Републици Српској, од којих се централна налази у
Палама, гдје се налази концентрациона тачка и гдје је смјештена већина опреме
потребне за функционисање информационог система.

Установа тренутно користи оптички приступ интернету брзине 100 мегапиксела
(Mbps) реализован преко оптичких парица и АДСЛ (ADSL) приступа преко ИСП-а
који користе за свој приступ све организационе јединице. Сервери и тачка
концентрације су смјештени у техничкој просторији (сервер соби) у којој су такође
смјештени сервери и ,,storage” уређаји (уређаји за складиштење података), као и
комуникациона и пратећа опрема.

ИТ аудитом ревизорске куће ,,Delloite” из априла 2016. године, о стању и процјени
тренутног стања ИТ инфраструктуре, усклађености исте са пословним процесима,
потребама окружења, како постојећим тако и будућим потребама, уочени су
недостаци у овој области, те дате препоруке у правцу будућих праваца развоја.

У складу с тим препорукама у току ове и претходне године извршен је дио
проширења серверске ИТ инфраструктуре, система за складиштење података, те
имплементација бекап система, а у току 2019. године наставиће се радови на
проширењу серверске инфраструктуре и побољшању перформанси система.

Такође, у складу с истим започета је и реконструкција мрежне инфраструктуре. Током
2018. године завршена је реконструкција централног чворишта, а након тога и
удаљених локација. У току 2019. године такође ће се радити на побољшању
перформанси у смислу безбједности.

Надаље, један од значајнијих сегмената рада у 2019. години биће увођење у
продукцију новог софтвера ЦРМ (CRM) „Евиденција незапослених лица и потреба
послодаваца” намјењеног за евиденцију незапослених лица и потреба посладаваца
чиме би се у потпуности замијенио технолошки застарјели софтвер ЛМИС (LMIS).

Због недостатка компјутерске опреме (у бироима се налази компјутерска опрема
стара 10 и више година, због немогућности рада основне апликације ЛМИС (LMIS) на
рачунарима новије генерације, односно због ограничења захтјеваног оперативног
система) у току 2018. године, пуштен је у продукциони рад софтвер CRM „” само у
бироима Бања Лука и Пале. Рад у тим бироима ће се паралелно одвијати на оба
система до краја 2018. године због потврде ваљаности изведеног рјешења, а након
тога ће се рад у тим бироима вршити само на поменутом ЦРМ систему.
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У првим мјесецима 2019. године реализоваће се набавка нових рачунара за све бирое,
чиме ће се омогућити увођење ЦРМ (CRM) „Евиденција незапослених лица и потреба
послодаваца” и на тај начин побољшати процес обнове софтверске опреме у свим
организационим јединицама Завода за запошљавање.

Провођење свих других препорука, започетих у претходним годинама, одвијаће се и у
2019. години, а настављаће се и у годинама које слиједе зависно од доступних
финансијских средстава, као и расположивих људских ресурса.
Рад сектора у 2019. години базираће се на активностима започетим претходних
година, односно наставку активности на подршци тренутним, као и новим
информатичким рјешењима за пословне процесе:

5.1. Унапређење информатичке (апликативне и комуникацијске) подршке
пословним процесима, као и система извјештавања и статистичке обраде за
апликације које су већ у употреби:

- ЛМИС (LMIS - Labor Market Information System) - постојећа база незапослених
лица (актива и пасива), поднијетих потреба послодаваца и извјештаја о заснивању
радног односа. Унапријеђени систем дневног спајања локалних база одржаваће се до
увођења новог система. Овај систем ће се одржавати све до момента потпуне
имплементације нове апликације CRM „Евиденција незапослених лица и потреба
посладаваца”.

- ЕЛМО (Апликација поднесених пријава доприноса за незапослена лица на
здравствено осигурање у информациони систем Пореске управе Републике Српске и
обрачун доприноса за здравствено осигурање) - вршиће се редовно слање
пријава/одјава у систем Пореске управе Републике Српске. Такође, уз сагласност
Фонда за здравствено осигурање и Пореске управе Републике Српске мјесечно ће се
обрачунавати допринос за пријављена лица.

- Апликација за радне дозволе - редовно одржавање и израда специфичних
статистичких извјештаја на основу издатих радних дозвола према утврђеним квотама.

- Апликација радника Завода/персонални досије - редовно одржавање и израда
специфичних статистичких извјештаја.

- Aпликација „Трезор” - веб-апликација из које је омогућен увид у уплате доприноса
послодаваца, редовно ажурирање записа из трезорског система Републике Српске, те
трансформација података за веб-приказ.

5.2. Увођење нових апликативних рјешења у примјену

- Изабрани понуђач је у току 2018. године имплементирао ново рјешење ЦРМ (CRM)
„Евиденција незапослених лица и потреба посладаваца”, којим се мијења постојећа
апликација ЛМИС (LMIS - Labor Market Information System). С обзиром да се у 2019.
години планира пуна примјена ове апликације, након набавке нове опреме, од сектора
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ИТ ће се захтијевати значајан ангажман људских ресурса. То се односи како на обуке
свих радника Завода (евидентичара, савјетодаваца, шефова бироа) и помоћ у раду
корисницима у новој апликацији, тако и на администрирање самог система.
- Након пробног периода од годину дана и отклањања свих недостатака на систему
ДМС електронски протокол (DMS - Document Management System), активности
сектора базираће се на администратирању софтвера прописано техничком
документацијом и корисничким упутствима.
С обзиром на комплексност самог система који захтјева константно дјеловање што на
самом систему, што на уређајима од којих зависи исправан рад система (штампача и
скенера), а такође и на велики број корисника и предмета који се свакодневно
обрађују, од радника ИТ службе очекује се појачан ангажман у рјешавању проблема и
омогућавања перманентног рада ове апликације.

5.3. Континуирано провођење политика безбједности информационог система

- Као и у претходној години, значајан сегмент рада и у 2019. години односиће се на
примјену Закона о безбједности информационих система (,,Службени гласник
Републике Српске”, 70/11) као и Уредбе о мјерама информационе безбједности
(,,Службени гласник Републике Српске”, 91/12), односно примјену мјера и стандарда
информационе безбједности кроз физичку заштиту, заштиту података и заштиту
самог информационог система. ИТ служба ће редовно проводити досад усвојене
одредбе овог закона.

С циљем заштите система планирана је набавка професионалног анти-спам рјешења.

5.4. Одржавање ИКТ система и оперативна подршка

-Увођењем и лиценцирањем нове платформе (VmWare) достигао се ниво који
омогућава потребну безбједност, пропусност, брзину, контролу, надзор и одржавање,
што омогућава боље функционисање пословних апликација с већом доступношћу и
бољим перформансама, као и смањењем трошкова. У току 2019. године вршиће се
редовно одржавање и оптимизација ове платформе, а такође и одржавање цјелокупног
ИС од стране екстерног извођача с циљем обезјбеђивања техничких предуслова за
исправно 24-часовно функционисање ИС Завода за запошљавање Републике Српске.
ИТ служба ће учествовати у администрирању платформе и система према упутствима
достављеним од стране екстерног извођача.

Такође, вршиће се поправка опреме у застоју и замјена дотрајалих дијелова и
дотрајале рачунарске и комуникационе опреме, као и одржавање беспрекидног
напајања. У том смислу планирана је и набавка 55 ком УПС-ова.
Планира се вршити и превентивно прегледање опреме, гдје радни услови на терену не
обезбјеђују потребан ниво захтјевног радног окружења, као и дистрибуција и
опремање радних мјеста у свим организационим јединицама новонабављеном
опремом.

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. Такође, то подразумијева и
комуникацију и сарадњу и са другим информационим системима (нпр. Пореска
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управа Републике Српске и Фонд здравственог осигурања), те заједничком дјеловању
на рјешавању ИКТ проблема.

Административна подршка овим процесима подразумијева:
- вођење евиденција о опреми, кваровима и отклањању истих, те опреме за
обезбјеђење несметаних услова рада (нпр. клима уређаја),
- вођење евиденција о утрошку резервних дијелова, као и тонера за штампаче.

5.5. Подизање стручног знања ИТ кадра

Послови у области информационих технологија од запослених радника захтијевају
сталну надоградњу и иновирање знања због брзих промјена и развоја ове области.
Због тога, за раднике у ИТ-у неопходно је планирати средства за похађање
специјалистичких курсева, те семинара и конференција, и других видова стручног
усавршавања.

5. СТАТИСТИКА И ИНФОРМИСАЊЕ

План активности из области статистике, анализе и информисања базира се на
редовном и квалитетном прикупљању и обради података из евиденције ЈУ Завод за
запошљавање и других институција, као и правовремено извјештавање о стању,
кретању и структури незапослених, запослених са евиденције Завода. Ови циљеви се
остварјују кроз израду 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 ту сврху у току 2019. године израдиће се око 2500 извјештаја.
У 2019. години наставиће се са израдом мјесечног статистичког билтена ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, који приказује тренутно стање на свим
евиденцијама које Завод води. С тим у вези, мјесечно се ради 20 типских табела
(статистичких прегледа).

Кроз дјелатност односа са јавношћу посебна пажња посветиће се транспарентности
рада Завода и презентацији услуга како према незапосленим лицима, тако и према
послодавцима. У 2019. години наставиће се интензивна сарадња са медијима, као и
другим релевантним субјектима ради правовременог информисања јавности о
пројектима, услугама и програмима које Завод спроводи самостално или у сарадњи са
другим институцијама и партнерима. Радиће се, такође, на позиционирању и јачању
Завода за запошљавање Републике Српске као поузданог партнера на тржишту рада
кроз сљедеће активности:

 информисање и редовно пласирање вијести,
 саопштења за медије,
 организовање прес-конференција у складу са актуелним активностима,
 издавање летака, промотивних материјала, брошура и публикација
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 организовање округлих столова.

Посебна пажња посветиће се активностима промовисања позитивних примјера
запошљавања и самозапошљавања лица кроз пројекте Завода путем веб-портала.

У складу са захтјевима и потребама на интернет страници Завода за запошљавање
вршиће се редовно ажурирање садржаја, и то кроз:

- Преузимање садржаја из других сектора и служби;
- Објава конкурса за слободна радна мјеста, објава вијести, пројеката;
- Стање на тржишту рада у Републици Српској, и шире;
- Преглед свих информација о услугама и начину остваривања права незапослених
лица;
- Израда статистичког Билтена;
- Израда сегмента статистике;
- Ажурирање анкета.

У 2019. години радиће се и на даљем усавршавању функционалности и прегледности
веб-странице Завода, надоградња сегмената који ће омогућити регистрацију
корисника, тј. незапослених лица на порталу, а с циљем свестраније размјене
информација и података путем веб-странице, од којих ће велику корист имати и
послодавци и незапослена лица. Разматраће се и увођење опције вишејезичности на
интернет страници Завода.

У складу са потребама на веб-порталу, вршиће се редовно ажурирање анкетних
питања, ради прикупљања података, интереса и мишљења послодаваца, незапослених
лица и других корисника интернет странице Завода, као и преузимање садржаја из
других електронских и штампаних медија.

На интернет страници Завода најсвјежији садржај је статистички Билтен који излази
на мјесечном нивоу и приказује тренутно стање на свим евиденцијама које Завод
води.

Такође, у наредној години, радиће се на јачању сарадње са пословним партнерима
интернет странице с циљем свеобухватније размјене података од које ће највише
користи имати послодавци и незапослена лица, који су уједно и главни корисници
услуга које Завод пружа.
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6. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Циљеви :

 Оцјена система и побољшање пословања Завода путем доношења закључака о
адекватности и ефикасности интерних контрола и давање препорука за њихово
побољшање;

 Праћење и сагледавање степена извршења препорука интерне ревизије;
 Пружање савјета менаџменту Завода у управљању ризицима.

Активности:

- планирање интерне ревизије;
- припремање интерне ревизије;
- спровођење интерне ревизије;
- извјешавање интерне ревизије
- обавеза достављања извјештаја о извршењу препорука;
- анализа доставњених извјештаја;
- одлука о спровођењу контролне ревизије у односу на значај и утицај

препорука ,као и критичну важност за системе који су били предмет интерне
ревизије;

- извјештавање о извршењу препорука интерне ревизије;
- помоћ менаџменту Завода у управљању ризицима путем провођења

савјетодавних активности;
- идентификовање,анализа и управљање новим ризицима;
- организовање консултантских састанака.

Очекивани резултати:

- ефикасност и адекватност интерних контрола у пословању Завода;
- извршење препорука интерне ревизије;
- побољшање управљања ризиком.
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