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УВОД 
 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ ПРОВОЂЕЊА 

ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање тржишта рада обавља се у складу 

са Законом о посредовању у запошљавању и 

правима за вријеме незапослености 

(„Службени гласник Републике Српскеˮ, бр. 

30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим 

Програмом рада ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске. У члану 25. Закона 

дефинисано је да ,,Завод самостално и у 

сарадњи са другим надлежним органима и 

организацијама, истражује тржиште рада и на 

основу тога усмјерава своје активности, 

публикује информације о стању и појавама од 

значаја за остваривање политике запошљавања 

и на друге начине обавјештава јавност о својим 

активностима.  У остваривању својих задатака и 

обављању послова одређених овим законом, 

Завод остварује сарадњу и размјењује 

информације о стању и појавама на тржишту 

рада са одговарајућим службама за 

запошљавање у Федерацији Босне и 

Херцеговине и Дистрикту Брчко, као и са 

службама запошљавања заинтересованих 

сусједних и других земаља. Завод успоставља 

сарадњу са стручним и научним институцијама, 

и другим организацијама које се баве 

запошљавањем, у сусједним и другим 

земљамаˮ. 

 

У члану 26. Закона дефинисано је да ,,с циљем 

добијања одговарајућих статистичких података 

од интереса за Републику у области 

запошљавања, Завод може, на захтјев 

Министарства или по својој иницијативи, 

вршити периодична анкетирања на тржишту 

рада и на тај начин сарађивати са заводима за 

статистику, синдикатима, удружењима 

послодаваца, удружењима грађана, фондовима 

и другим органима и организацијама 

заинтересованим за послове запошљавањаˮ. 

                                                                                           

 

ПЕРИОД ПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање тржишта рада које проводи Завод 

за запошљавање Републике Српске почело је у 

новембру 2021. године, када се приступило 

узорковању послодаваца за анкету, а затим је  

извршено тестирање упитника, те проведена 

обука регионалних координатора и анкетара за 

провођење анкете. Подаци су прикупљани од   

 1. 12. 2022. до 31. 12. 2022. године. 

 

УПИТНИК 

Методологија и упитник за послодавце у 2021. 

години настао је као резултат рада Завода за 

запошљавање Републике Српске у сарадњи са 

Федералним заводом са запошљавање, 

Заводом за запошљавање Брчко дистрикта БиХ. 

Ријеч је о другом великом истраживању, након 

прошлогодишњег истраживања које проводи 

Завод за запошљавање Републике Српске 

користећи властите ресурсе, знања и вјештине, 

уз техничку подршку пројекта Европске уније 

,,Унапређење истраживања тржишта радаˮ. 

 

КОРИСНИЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је прикупљање података од 

послодаваца о запошљавању у 2022. години и 

потребама запошљавања у 2023. години, те 

кретањима на тржишту рада у Републици 

Српској. Упитником се испитују стварно стање, 

мишљења и перцепције у предузећима на 

подручју Републике Српске. Фокус оваквог 

упитника је на послодавцу (предузећу), с 

обзиром да послодавац има одговорност за 

одабир технологије и начина организације рада 

и  производње, те је најдиректније укључен у 

тржиште рада. Главни корисници овог 

истраживања су креатори политика, као и 

доносиоци одлука у подручјима запошљавања, 

образовања, економског развоја Републике 

Српске, послодавци који имају потребу за 

запошљавањем, обукама, подстицајима, али и 

шира јавност уопште.
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Слика 1. Главни корисници истраживања 

  

  

Запошљавање

Образовање

Економија

• Појединци, институције или организације који учествују у дизајну

политика тржишта рада (пасивне и активне политике)
• Појединци, институције или организације који траже информације о

изгледима на тржишту рада за различита занимања, с циљем

професионалног усмјеравања и савјетовања

• Појединци, институције или организације који учествују у

обликовању ширих образовних политика
• Појединци, институције или организације који учествују у развоју или

промјена наставних планова и програма;
• Појединци, институције или организације који учествују у

формулацији стратегије поједине установе за образовање и

оспособљавање (нпр. универзитета, стручне школе, центри за обуку
одраслих, …).

• Појединци, институције или организације који учествују у развоју и
провођењу индустријских и трговинских политика: идентификација
приоритетних сектора, идентификација недостатака у
квалификацијама у секторима;

• Појединци, институције или организације који настоје
идентифицирати потенцијал за улагања, у контексту доступности

људских ресурса и њихове припремљеност за тржиште рада
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ, 

ПРОМЈЕНЕ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТРЖИШТА РАДА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

У овом дијелу приказани су основни показатељи 

тржишта рада са свим његовим промјенама и 

карактеристикама у Републици Српској.  
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ, ПРОМЈЕНЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА РАДА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

ЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

Укупан број запослених у Републици Српској по групама дјелатности у 2021. години 
износио је 279.030. Највећи проценат запослених је у подгрупи Ц (Прерађивачка 
индустрија) са 21% укупно запослених, а слиједи подгрупа Г (Трговина на велико и 
трговина на мало, оправка моторних возила и мотоцикала) са 18% запослених.  
 
У односу на 2020. годину број запослених повећао се за 4.803 (1,8%). До највећег 
повећања дошло је у сљедећим дјелатностима: Ц) Прерађивачка индустрија, Ф) 
Грађевинарство, Q-КУ) Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада и О) Јавна 
управа и одбрана, обавезно социјално осигурање. Смањење броја запослених биљеже 
сљедеће дјелатности: Б) Вађење руда и камења, Д) Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и Р) Образовање. 
 
Табела 1. Укупан број запослених у Републици Српској у 2021. години по дјелатностима 

Подгрупа Број запослених Проценат 

A) Пољопривреда, шумарство и риболов 8 704 3% 

Б) Вађење руда и камена 4 689 2% 

Ц) Прерађивачка индустрија 58 816 21% 

Д) Производња и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

8 310 3% 

E) Снабдијевање водом, канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације животне средине 

5 210 2% 

Ф) Грађевинарство 13 973 5% 

Г) Трговина на велико и трговина на мало, оправка 
моторних возила и мотоцикала 

48 818 18% 

Х) Саобраћај и складиштење 12 486 4% 

И) Дјелатности пружања смјештаја, припреме и 
послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 

13 125 5% 

Ј) Информације и комуникације 7 139 2% 

К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 5 855 2% 

Л) Пословање некретнинама 564 0% 

М) Стручне, научне и техничке дјелатности 8 090 3% 

Н) Административне и помоћне услужне дјелатности 3 445 1% 

O) Јавна управа и одбрана, обавезно социјално 
осигурање 

26 250 9% 

П) Образовање 23 343 8% 

Q) Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 20 264 7% 

Р) Умјетност, забава и рекреација 4 469 2% 

С) Остале услужне активности 5 480 2% 

УКУПНО 279 030 100% 

Извор података: Републички завод за статистику РС  
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

На евиденцији ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске на дан 31. 10. 2022. године,  
евидентирано је 66.259 незапослених лица. У односу на исти период прошле године, 
када је регистровано 71.477 незапослених лица, овај број је мањи за 5.218 лица или 
8%.  
 
Од укупног броја незапослених (66.259), највећи број лица налази се у Бањој Луци - 
14.772 (22,6%), а потом слиједи Добој - 9.785 (14.6%), Источно Сарајево - 9.586 (14.3%),  
Зворник - 9.690 (13,8%), Требиње - 8.669 (13.1%), Бијељина - 8.260 (12,7%), и Приједор - 
5.497 (8,5%). Осим у Приједору, у свим филијалама жене чине преко 50% 
евидентираних незапослених лица.  
 
Табела 2. Стање на евиденцији незапослених (октобар 2022. године) 

Опис 

Филијале 

У
ку

п
н

о
 

Б
ањ

а 

Л
ук

а
 

Б
и

је
љ

и
н

а
 

Зв
о

р
н

и
к

 

Д
о

б
о

ј 

П
р

и
је

д
о

р
 

И
ст

о
чн

о
 

С
ар

ај
е

во
 

Тр
е

б
и

њ
е

 

Стање на 
евиденцији 
незапослених 

14.772 8.260 9.690 9.785 5.497 9.586 8.669 66.259 

Жене 7.720 4.901 5.149 5.187 2.517 5.202 4.770 35.446 

К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
О

Н
А

 С
ТР

У
К

Т
У

Р
А

 

1 – НК 2.841 1.427 2.908 2.431 1.266 1.272 1.268 13.413 

      (жена): 1.355 759 1.381 1.125 454 647 667 6.388 

2 - ПК - НСС 178 312 152 162 54 79 46 983 

      (жена): 67 196 95 84 22 59 25 548 

3 - КВ 4.937 2.430 2.866 3.320 1.874 2.823 2.896 21.146 

      (жена): 1.998 1.003 1.134 1.371 638 1.092 1.360 8.596 

4 - ССС 4.520 2.603 2.846 3.000 1.704 3.652 3.150 21.475 

      (жена): 2.751 1.847 1.919 2.037 993 2.210 1.867 13.624 

 5 - ВКВ 76 52 20 53 19 61 41 322 

      (жена): 12 5 4 9 2 9 3 44 

6-1 ВШС  166 124 85 74 66 132 150 797 

      (жена): 74 81 59 46 43 81 106 490 

6-2 ВШС сп 0 1 3 1 5 1 6 17 

      (жена): 0 1 0 1 0 0 4 6 

7-1 ВСС 1.911 1.214 749 692 482 1.474 1.013 7.535 

      (жена): 1.359 935 513 472 350 1.035 677 5.341 

7-3 мастери 98 93 56 45 23 75 90 480 

      (жена): 75 73 40 37 13 56 57 351 

7-4 магистри 17 2 2 2 2 7 5 37 

      (жена): 12 0 2 1 0 6 2 23 

7-5 ВСС 360   
ECTS 

17 1 1 5 1 7 3 35 

      (жена): 11 0 1 4 1 5 2 24 

8 - доктори 
наука 

11 1 2 0 1 3 1 19 

      (жена): 6 1 1 0 1 2 0 11 

УКУПНО: 14.772 8.260 9.690 9.785 5.497 9.586 8.669 66.259 

Извор података:  ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
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Табела 3. Преглед 20 најбројнијих занимања на евиденцији Завода за запошљавање са 31. 10. 2022. 

Занимање Укупно Проценат 
Бања 
Лука 

Бијељина Зворник Добој Приједор Сарајево Требиње 

Продавач 3653 13,55% 690 521 522 696 208 394 622 

Економски техничар 3637 13,49% 722 392 563 608 178 607 567 

Матурант гимназије 2564 9,51% 475 203 323 215 112 616 620 

Машински техничар 2498 9,27% 435 256 259 183 138 587 640 

Бравар 1834 6,80% 346 259 199 318 114 314 284 

Аутомеханичар 1488 5,52% 271 175 239 293 157 193 160 

Kувар 1171 4,34% 262 72 145 253 119 158 162 

Дипломирани економист 1134 4,21% 306 136 130 84 60 291 127 

Kонобар 1064 3,95% 242 49 102 191 137 141 202 

Возачи теретних кола 1050 3,89% 222 134 153 162 110 160 109 

Металостругар 990 3,67% 233 101 88 87 50 200 231 

Дипломирани правник 943 3,50% 218 186 105 76 46 205 107 

Медицинска сестра 857 3,18% 112 138 145 224 56 82 100 

Пољопривредни техничар 740 2,75% 204 148 62 90 100 60 76 

Техничар за друмски 
саобраћај 

616 2,29% 128 77 94 80 47 109 81 

Туристички техничар 603 2,24% 97 38 95 73 55 182 63 

Kонфекционар 584 2,17% 237 28 91 30 34 23 141 

Столар 536 1,99% 186 38 59 64 28 143 18 

Електротехничар 514 1,91% 63 111 92 77 79 60 32 

Трговински техничар 482 1,79% 116 86 27 165 25 25 38 

УКУПНО 26958 100,00% 5565 3148 3493 3969 1853 4550 4380 

 
Графикон  1. Укупан број незапослених у Републици Српској у 2022. години 
 

 
Извор података: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
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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 aнкети 
о радној снази, коју је Завод за статистику Републике Српске од 2006. до 2019. године 
проводио једном годишње у прољеће. Од јануара 2020. године aнкета се проводи 
квартално током цијеле године, а резултати се објављују тромјесечнo. Посљедњи 
подаци се односе на друго тромјесечје 2022. године, према којима је стопа 
незапослености 11,9%.1  
 
У периоду од 2018. до 2022. забиљежен је пад анкетне стопе незапослености за 4,3 
процентна поена. Значајан пад анкетне незапослености је посебно примјетан у односу 
2018. на 2019, док су трендови били нешто блажи у наредне двије године, што је у 
највећој мјери узроковано пандемијом ,,КОВИД-19ˮ. 
 
Графикон  2. Анкетна стопа незапослености 

 
 
 

На евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске у периоду од 1. 1. 2022. до 
31. 10. 2022. године пријављено је укупно 31.516 лица или у просјеку мјесечно 3.151 
лице. У односу на претходну годину број пријављених лица на евиденцији смањио се 
за 4.869  лица или 13,4% (број пријављених закључно са октобром 2022. године 
износио је 36.385). Ипак, важно је нагласити да је 2020. годину обиљежила ,,КОВИД-
19ˮ пандемија, те да је ово смањење дјелимично резултат отварања и опоравка 
тржишта рада у 2021. години.   
 
Анализа пријављених на евиденцију према претходном радном искуству указује да је у 
2022. години, без радног искуства укупно пријављено 9.281 лицe што је за 3,3% више у 
односу на прошлу годину, када је на евиденцији било пријављено 8.983 лица без 

                                                
1 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске 
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радног стажа. Такође, у 2022. години долази и до повећања броја пријављених лица 
која имају радно искуство за 2,9 % у односу на претходну годину. У 2022. години 
укупно је пријављено 17.331 лице које има радно искуство, а у 2021. години 16.550 
лица такође са радним искуством. 
 
Табела 4. Преглед запошљавања у 2022. години по филијалама 

 Филијале  

 
Бања 
Лука 

Бијељина Зворник Добој Приједор Сарајево Требиње Завод 

Запослење 6.719 2.866 2.172 4.151 2.346 3.152 2.190 23.596 

Запослење ради 
обав. приватне 
дјелатности  

444 149 185 165 138 322 526 1.929 

Укупно: 7.163 3.015 2.357 4.316 2.484 3.474 2.716 25.525 

Од тога жена:  3.694 1.657 1.127 2.344 1.310 1.850 1.310 13.292 

% жена 51,6% 55,0% 47,8% 54,3% 52,7% 53,3% 48,2% 52,1% 

 
У табели број 4 дат је преглед брисаних  лица са евиденције Завода по основу 
запослења код послодавца и обављања приватне дјелатности у 2022. години 
(самозапошљавање), тачније до 31. 10. 2022. године по филијалама. Од укупног броја 
запослених са евиденције Завода, највећи број лица запослен је у филијали Бања Лука 
- 7.163 или 30,2%, затим слиједи филијала Добој са 4.316 или 17,3%. У филијали И. 
Сарајево са евиденције је запослено 3.474 или 11,9% лица, филијали Бијељина 3.015 
или 11%, а у филијали Требиње 2.716 или 10,6% од укупног броја запослених лица. 
Најмањи број запослених је у филијалама Приједор (9,1%) и Зворник (9,9%). Од укупног 
броја запослених 51,2% су жене. 
 
Графикон  3. Преглед запослених лица у 2022. години по филијалама 

 
 
 

Посматрано укупно, са 31. 10. 2022. године са евиденције незапослених ради 
запослења брисано је 23.643 лица, односно 1.824 или 9,1% више у односу на 2021. 
годину. Посматрано по мјесецима, ради запослења је у 2022. години просјечно 
мјесечно брисано 2.364 лица са евиденције незапослених. 
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Графикон  4. Укупан број брисаних са евиденције незапослених ради запослења у Републици Српској 

 
Извор података: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 
 
 
Пратећи тренд претходних година и у 2022. години је на евиденцији незапослених Завода најприсутнија 
средња стручна спрема 35,2%, затим КВ 29,5%, ВСС 22,85, као и НК 10,4%. 
 
Графикон  5. Учешће степена стручне спреме у укупном броју запослених са евиденције 

 
 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Запослење

Запослење ради обав. приватне 
дјелатности 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

НК

ПК-НСС

КВ

ССС

ВКВ

ВШС

ВСС
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2018 12.4% 1.1% 31.8% 34.1% 0.5% 0.8% 19.3%

2019 12.5% 1.1% 30.9% 36.1% 0.4% 0.8% 18.3%

2020 9.7% 0.9% 28.7% 35.1% 0.4% 0.8% 24.5%

2021 10.4% 0.9% 29.5% 35.2% 0.4% 0.8% 22.8%

Учешће степена стручне спреме у укупном броју запослених са евиденције
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ПРЕГЛЕД ТРАЖЕНИХ ЗАНИМАЊА ПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈИ ЗАВОДА  

Закључно са 31. 10. 2022. године послодавци су изразили потребу за 15.148 радника. 
Поређења ради, у читавој 2021. години тражено је 15.134 радника (податак Завода за 
запошљавање Реубблике Српске за 2021. годину) па се може закључити да ће се 
потражња која се огледа кроз пријаву потреба за радницима у 2022. години повећати. 
Најтраженија занимања су приказана у табели 5. Десет најтраженијих занимања су: 
радници без занимања - 1885, обућар - 833, продавач - 690, професор разредне 
наставе - 817, дипломирани економиста - 536, конобар - 340, дипломирани правник - 
308, професор математике, васпитач у предшколској установи - 239, возачи теретних 
кола - 220. Тридесет занимања приказаних у табели 3 представљају 56,7% укупно 
тражених радника према евиденцији Завода.  
 

Интерпретација потражње у погледу најтраженијих занимања показује повећање 
тражње код: радника без занимања (они још увијек представљају највећи број 
тражених радника на Заводу), обућара, продавача, професора разредне наставе, 
конобара, помоћних радника, возача теретних кола. Такође, на тој листи су у 2021. 
години сврстани и заваривачи (нису били на листи за 2020. годину). До значајнијег 
смањења потражње дошло је код медицинских сестара - техничара, економских 
техничара и тесара. Даље, на листи у 2022. години нема више дипломираних 
фармацеута, зидара иметалостругара, за којима је тражња била значајна у претходној 
години.  
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Табела 5. Преглед тражених радника према евиденцији из Завода за 2022. годину  

Р.бр. Занимање Број Проценат 

1 Радници без занимања 1885 12,44% 

2 Обућар 833 5,50% 

3 Професор разредне наставе 817 5,39% 

4 Продавач 690 4,56% 

5 Дипломирани економист 536 3,54% 

6 Дипломирани правник 428 2,83% 

7 Помоћни радник 324 2,14% 

8 Kонобар 322 2,13% 

9 Васпитач у предшколској установи 254 1,68% 

10 Возачи теретних кола 239 1,58% 

11 Шивач рубља 205 1,35% 

12 Професор математике 204 1,35% 

13 Бравар 202 1,33% 

14 Оператор на рачунару 195 1,29% 

15 Професор енглеског језика 195 1,29% 

16 Економски техничар 182 1,20% 

17 Медицинска сестра - техничар 180 1,19% 

18 Kувар 161 1,06% 

19 Љекар 152 1,00% 

20 Тесар 151 1,00% 

21 Професор српског језика 145 0,96% 

22 Професор физике 133 0,88% 

23 Дипломирани шумарски инжењер 131 0,86% 

24 Армирач 124 0,82% 

25 Професор информатике 120 0,79% 

26 Дипломирани инжењер електротехнике 118 0,78% 

27 Дипломирани машински инжењер 104 0,69% 

28 Kонфекционар 103 0,68% 

29 Заваривач 102 0,67% 

30 Машински техничар 99 0,65% 

 

Упоредни преглед броја запослених лица са евиденције по мјесецима у 2021. и 2022. 
години дат је у табели број 6: 
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Табела 6. Упоредни преглед броја запослених лица са евиденције по мјесецима у 2021. и 2022. 

Мјесец 
2021. година 2022. година 

Индекс 2:1 
1 2 

Јануар 1.639 1.416 89,37 

Фебруар 2.144 2.145 85,21 

Март 3.189 2.415 135,18 

Април 2.641 2.281 284,28 

Мај 3.179 2.216 196,36 

Јун 3.658 3.118 132,06 

Јул 2.637 2.695 96,07 

Август 2.212 2.115 90,88 

Септембар 3.321 3.225 86,04 

Октобар 2.359 2.015 62,96 

Укупно запослених сa 31. 10. 2022.   110,29 

 
У наредној табели приказан је преглед занимања по пријавама потреба за радницима од 
стране послодаваца која нису реализована из следећих разлога: није било тражених радника 
на евиденцији, није било пријава на конкурс, кандидати не испуњавају услове задате у 
пријави, кандидати не посједују одговарајуће вјештине и друго. 

 
Табела 7. Преглед занимања која нису реализована по пријавама потреба за радницима у периоду  
1. 1. 2022. - 31. 10. 2022. 

Занимања Број тражених радника 

Радници без занимања 227 

Продавач 123 

Професор разредне наставе 118 

Дипломирани економист 101 

Професор математике 87 

Дипломирани правник 81 

Васпитач у предшколској установи 76 

Љекар 71 

Дипломирани машински инжењер 68 

Kонобар 67 

Професор физике 64 

Kувар 57 

Дипломирани инжењер електротехнике 48 

Возачи теретних кола 44 

Професор њемачког језика и сродни 40 

Бравар 38 

Економски техничар 35 

Професор информатике 34 

Дипломирани грађевински инжењер 33 

Складиштар 32 

Тесар 32 

Професор енглеског језика 30 
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МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК 

Циљ овог истраживања је прикупити 

податке о запошљавању у 2021. 

години и потребама запошљавања у 

2022. години те кретањима на 

тржишту рада у Републици Српској.  

У овом дијелу објашњена је 

кориштена методологија и начин 

дефинисања оквира за узорковање 

и карактеристике узорка. 
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МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК 
 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ овог истраживања је прикупљање података о запошљавању у 2022. години и 

потребама запошљавања у 2023. години, односно о кретањима на тржишту рада у 

Републици Српској. Упитником се испитују стварно стање, мишљења и перцепције у 

предузећима на подручју Републике Српске, а подаци се прикупљају примарно од 

власника, менаџера и менаџера људских ресурса, који би требало да буду упознати са 

радом предузећа у претходном периоду, односно плановима за период који слиједи. 

Методологија је усклађена са Федералним заводом за запошљавање и Заводом за 

запошљавање Брчко дистрикта БиХ.  

 

УПИТНИК 

Упитник се састоји од сљедећих дијелова: 

 Карактеристике предузећа; 

 Индикатори пословања; 

 Запошљавање радника; 

 Услови рада; 

 Могућност запошљавања рањивих/тешко запошљивих категорија; 

 Праксе тражења радника; 

 Потребе за оспособљавањем радника; 

 Могућност и услови пружања менторске подршке студентима/незапосленим 

лицима; 

 Вишак радника; 

 Сарадња са Заводом. 

 

МЕТОД УЗОРКОВАЊА 

Метод узорковања који се користи у овом истраживању је стратификовани приступ 

узорковању, при чему су кључне варијабле стратификације сектор и величина 

компаније. Када су из добијене базе Пореске управе Републике Српске избачена 

предузећа која су припадала секторима који неће бити укључени у узорак 

(пољопривреда, шумарство и риболов, јавна управа и одбрана, образовање, 

здравствена и социјална заштита), добијена је листа од 5.446 послодаваца, која је 

кориштена као оквир за узорковање. Прихватајући граничну стопу грешке од 3% и ниво 

поузданости од 95%, дефинисана је потреба да величина узорка буде 900 предузећа. С 
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обзиром на проценат послодаваца који неће приступити упитнику (процијењено на 

20%), овај узорак је увећан за 20%, те је коначан узорак чинио око 1.130 послодаваца. 

Након проведеног истраживања, стопа одговора је износила око 92%. На слици 2 дат је 

преглед броја предузећа по појединачним филијалама. 

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Успостављени систем за провођење истраживања тржишта рада подразумијевао је 

координатора истраживања, осам регионалних координатора на нивоу филијала 

(Бања Лука је имала два регионална координатора), те 56 анкетара из бироа. Пројекат 

Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта рада” провео је додатне обуке за 

потребе провођења истраживања.  

 

Поступак прикупљања података (анкетирања послодаваца) започео је 1. септембра 

2022. године, а завршио 31. октобра 2022. године. У поступак анкетирања било је 

укључено 57 анкетара. Анкетари су за провођење истраживања користили техничку 

подршку у виду таблета.  Анкетирање се одвијало помоћу ,,CAPIˮ методе (енгл. 

Computer Assisted Personal Interviewing), гдје се питања испитаницима постављају 

усмено, након чега се одговори биљеже у софтверу за прикупљање података на 

таблету. Анкетирање се одвијало на начин да су анкетари од регионалних 

координатора добијали списак послодаваца које треба да анкетирају, заједно са 

њиховим адресама и контакт подацима. Анкетари су контактирали послодавца, 

заказивали термине анкетирања, те обављали само анкетирање у сједиштима 

компанија из узорка. У случају када неко од предузећа из узорка није био у могућности 

да учествује у анкетирању (или је одбијао да буде анкетиран), анкетари су водили 

евиденцију о томе и обавјештавали координаторе.  

С обзиром да је очекивана стопа одговора била 80%, анкетари су у случају одбијања 

послодавца да учествује у истраживању, прелазили на сљедећег послодавца. Накнадна 

анализа није уочила да постоје видљиви обрасци по питању одбијања послодаваца да 

учествују у истраживању, а стопа одговора је износила 92%. Већи број одговора је 

дјелимично резултат и квалитетније дефинисаног оквира за узорковање.    

 

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Током истраживања кориштени су сљедећи инструменти осигурања квалитета 

података у процесу прикупљања података: 

• Обука за координаторе и анкетаре је организована у августу 2022. године; 

• Припрема и дистрибуција приручника за координаторе, упута анкетарима за 

рад на терену и упутства за испуњавање упитника; 

• Идентификација могућих ситуација које се могу десити за вријеме прикупљања 

података на терену и начина њиховог рјешавања;  

• Континуирана контрола процеса током трајања истраживања. 
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Слика 2. Број предузећа која су учествовала у истраживању по филијалама 

 
 
Табела 8. Број анкетираних послодаваца по филијалама 

Филијала Број анкетираних послодаваца Проценат 

Бања Лука 452 44,5% 

Бијељина 114 11,2% 

Добој 171 16,8% 

Зворник 46 4,5% 

Источно Сарајево 87 8,6% 

Приједор 87 8,6% 

Требиње 58 5,7% 

Укупно 1015 100,0% 
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Графикон  6. Број анкетираних послодаваца по филијалама 

 
 

KАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА 

Најзаступљенија предузећа у проведеном истраживању чине друштва са ограниченом 
одговорношћу (54,8%), слиједе самостални предузетници (26,2%), док на јавне 
установе отпада 5,2%. Преостали број учесника истраживања највише се односи на 
акционарска друштва (4,2%). Посматрано према облику власништва највећи проценат 
односи се на приватно власништво (88,6%), што је у складу са очекивањима, јер је код 
избора узорка највећи дио послодаваца узет из привреде гдје доминира приватно 
власништво. Јавна предузећа, здравствени систем, систем образовања, 
пољопривредне дјелатности и шумарство изузети су из истраживања. 
  
Табела 9. Број и проценат анкетираних предузећа по облику власништва 

Облик власништа Број послодаваца Проценат 

Задружно 3 0,3% 

Јавно 88 8,7% 

Мјешовито 20 2,0% 

НВО 5 0,5% 

Приватно 899 88,6% 

Укупно 1.015 100,0% 

 
Слична слика је када посматрамо структуру предузећа по филијалама гдје доминирају 
друштва са органиченом одговорношћу 54,8% и самостални предузетници 26,2%, док 
на јавне установе одлази 5,2% од укупно анкетираних предузећа. 
 
  

452, 44%

114, 11%

171, 17%

46, 4%

87, 9%

87, 9%

58, 6%

Бања Лука

Бијељина

Добој

Зворник

Источно Сарајево

Приједор

Требиње



 27 

Табела 10.  Структура послодаваца према врсти организације 

Врста организације Број послодаваца Процент 

Вјерска заједница 1 0,1% 

Дионичко (а.д.)/акционарско друштво (д.д.) 43 4,2% 

Друштво са неограниченом солидарном одговорношћу 24 2,4% 

Друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 556 54,8% 

Јавна установа (ЈУ) - заводи, школе, домови здравља, центри за 
социјални рад 

53 5,2% 

Јавно предузеће (ЈП) - поште, електропривреде, комунална 
предузећа 

14 1,4% 

Остало 18 1,8% 

Приватна здравствена установа 32 3,2% 

Самостални предузетник 266 26,2% 

Удружење грађана (НВО), фондација 8 0,8% 

Укупно 1.015 100,0% 

 
Највећи проценат послодаваца у узорку припада дјелатности Г – трговина 27,1%, затим 
Ц - прерађивачка индустрија 24,5% док су на трећем мјесту послодавци из области И – 
угоститељства, 10,4%. Овај налаз истраживања је у складу са оквиром за узорковање, 
што потврђује да се ради о репрезентативном узорку.  
 
Према години оснивања анкетирано је највише предузећа која послују преко три 
године, односно њих 94,4%, а 5,6% од укупног броја анкетираних послује краће од три 
године. 
 
Табела 11. Број и проценат анкетираних предузећа по облику власништва 
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До три године 4,9% 1,8% 7,0% 8,7% 6,9% 9,2% 5,2% 5,6% 

Преко три 
године 95,1% 98,2% 93,0% 91,3% 93,1% 90,8% 94,8% 94,4% 

Проценат 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Kод 1.015 анкетираних послодаваца запослено је 52.448 радника, од чега жене чине 
25.997 или 49,6%. Од поменутог броја запослених њих 11.225 је млађе )од 30 година 
(21,4% радне снаге)  од чега је 5.443 жена или 48,4 %, док је 3.506 радника старије од 
60 година (6,68% радне снаге), а од чега је 1.425 жена или 40,64%). 
 
Kада се посматра број запослених лица код анкетираних послодаваца према 
дјелатности, највећи број радника је запослен у услужним дјелатностима и то 22.223 
или 42,3% од укупног броја запослених радника код анкетираних послодаваца, од чега 
12.546 жена (56,4%). Затим слиједе индустријске дјелатности 18.664 или 35,5% од 
укупног броја заапослених од чега 7.892 жена или (42,2%), док је у области трговине 
запослено 9.311 лица или 17,7% од чега 5.336 жена или (57,1%). У области грађевине 
забиљежено је 2.250 запослених тачније тек 4,2%  од чега 223 жене или (9,9%). 
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Посматрано према величини, од 1.015 послодаваца обухваћених анкетирањем, 
највише је малих предузећа (87,0%) која запошљавају до 50 радника, затим средња 
(7,3%) која запошљавају од 50 до 250 радника и велики послодавци (5,7%) који 
запошљавају преко 250 радника. У истраживању за 2021. годину највише је било малих 
предузећа (84,1%). 
 
Табела 12. Структура послодаваца према величини 

Величина Број послодаваца Проценат 

Мала 883 87,0% 

Средња 74 7,3% 

Велика 58 5,7% 

Укупно 1.015 100,0% 

 

Скоро идентична ситуација је и по филијалама, гдје су највише анкетирани мали 
послодавци, потом средњи, па велики послодавци, изузев филијале Источно Сарајево 
гдје су на другом мјесту велики послодавци, а затим средњи, и филијале Зворник гдје 
је ситуација идентична када су у питању анкетирани средњи и велики послодавци. 
 
Табела 13. Структура послодаваца према величини по филијалама 

Величина 
Бања 
Лука 

Бијељина Добој Зворник 
Источно 
Сарајево 

Приједор 
Требињ

е 
Укупно 

Мала 86,1% 86,0% 88,3% 78,3% 93,1% 90,8% 84,5% 87,0% 

Средња 7,7% 10,5% 5,3% 10,9% 1,1% 6,9% 10,3% 7,3% 

Велика 6,2% 3,5% 6,4% 10,9% 5,7% 2,3% 5,2% 5,7% 

Укупно 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 

 

Највећи проценат послодаваца у узорку припада дјелатности Г) Трговина на велико и 
трговина на мало; Поправак моторних возила и мотоцикала (27,1%), а потом Ц) 
Прерађивачка индустрија (24,5%), што је слично налазу из прошлог истраживања за 
2021/2022. годину. 
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Табела 14. Структура послодаваца према дјелатности 

Дјелатност КД 2010 Број послодаваца Проценат 

Б 7 0,7% 

Ц 249 24,5% 

Д 10 1,0% 

Е 18 1,8% 

Ф 70 6,9% 

Г 275 27,1% 

Х 56 5,5% 

И 106 10,4% 

Ј 27 2,7% 

К 16 1,6% 

Л 2 0,2% 

М 55 5,4% 

Н 15 1,5% 

Q (КУ) 67 6,6% 

Р 20 2,0% 

С 22 2,2% 

Укупно 1.015 100,0% 

 

Посматрано по филијалама, најзаступљенија дјелатност анкетираних послодаваца у 
филијалама Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Приједор је дјелатност Г) 
Трговина на велико и трговина на мало, док је у филијалама Добој, Зворник и 
Приједор најзаступљенија дјелатност била Ц) Прерађивачка индустрија, а у филијали 
Требиње ситуација је идентична по проценту анкетираних послодаваца из наведене 
двије дјелатности. 
 
Табела 15. Структура послодаваца према дјелатностима по филијалама 
Дјелатност 

КД 2010 
Бања 
Лука 

Бијељина Добој Зворник 
Источно 
Сарајево 

Приједор Требиње Укупно 

Б 0,0% 0,0% 1,8% 2,2% 0,0% 2,3% 1,7% 0,7% 

Ц 21,7% 18,4% 35,7% 28,3% 19,5% 29,9% 22,4% 24,5% 

Д 0,0% 1,8% 1,2% 0,0% 3,4% 1,1% 3,4% 1,0% 

Е 1,3% 1,8% 1,8% 4,3% 2,3% 1,1% 3,4% 1,8% 

Ф 8,0% 7,9% 4,1% 8,7% 8,0% 3,4% 6,9% 6,9% 

Г 26,5% 40,4% 24,0% 23,9% 24,1% 26,4% 22,4% 27,1% 

Х 6,0% 6,1% 7,0% 6,5% 3,4% 3,4% 1,7% 5,5% 

И 9,3% 7,0% 9,9% 17,4% 14,9% 14,9% 8,6% 10,4% 

Ј 2,9% 2,6% 1,2% 0,0% 3,4% 3,4% 5,2% 2,7% 

К 2,4% 0,9% 1,2% 0,0% 1,1% 0,0% 1,7% 1,6% 

Л 0,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

М 7,3% 3,5% 3,5% 0,0% 5,7% 3,4% 6,9% 5,4% 

Н 2,4% 0,9% 0,6% 0,0% 1,1% 0,0% 1,7% 1,5% 

Q(КУ) 6,2% 7,0% 5,8% 8,7% 8,0% 6,9% 6,9% 6,6% 

Р 1,8% 1,8% 1,8% 0,0% 2,3% 2,3% 5,2% 2,0% 

С 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,1% 1,7% 2,2% 
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Укупно 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 100,% 

 
Б) Вађење руда и камена  
Ц) Прерађивачка индустрија 
Д) Производња и снабдијевање електричном енергијом, плином, паром и климатизација 
Е) Снабдијевање водом; уклањање отпадних вода, складиштење отпада те дјелатности санације   
     природне средине 
Ф) Грађевинарство 
Г) Трговина на велико и трговина на мало; поправак моторних возила и мотоцикала 
Х) Превоз и складиштење 
И) Дјелатности пружања смјештаја те припреме и услуживања хране (хотелијерство и угоститељство) 
Ј) Информације и комуникације 
К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  
Л) Пословање некретнинама  
М) Стручне, научне и техничке дјелатности  
Н) Административне и помоћне услужне дјелатности  
Q-КУ) Дјелатности здравствене и социјалне заштите 
Р) Умјетност, забава и рекреација  
С) Остале услужне дјелатности  

 
Kод 1.015 анкетираних послодаваца запослено је 52.448 радника, од чега жене чине  
25.997 или 49,6%. Од поменутог броја запослених, њих 11.225 је млађе од 30 година 
или 21,4% од чега је 5.443 жена (48,4), док је 3.506 радника старије од 60 година или 
6,6%, од чега су 1.425 женe (40,6%). 
 
Табела 16. Број запослених радника у узорку 

(1) Број запослених радника 52.448 

(2) Број запослених жена 25.997 

(3) Удио жена у укупном броју запослених (2)/(1) 49,6% 

(4) Број запослених радника млађих од 30 година 11.225 

(5) Број запослених радника млађих од 30 година (жене) 5.443 

(6) Удио млађих од 30 у укупном броју запослених (4)/(1) 21,40% 

(7) Удио жена у укупном броју запослених млађих од 30 (5)/(4) 48,49% 

(8) Број радника старијих од 60 3.506 

(9) Број запослених радника старијих од 60 (жене) 1.425 

(10) Удио старијих од 60 у укупном броју запослених (8)/(1) 6,68% 

(11) Удио жена у укупном броју запослених старијих од 60 (9)/(8) 40,64% 

 
Удио запослених радника старијих од 60 година код анкетираних послодаваца износи 
3.506 (6,6%) С обзиром на законска рјешења, ових 6,6% радне снаге ће за пет година 
бити пензионисано, чиме ће се створити прилика за попуњавањем радних мјеста или 
запошљавањем радника, уколико послодавци поново искажу потребу за тим радним 
мјестима.  
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ПОСЛОВАЊЕ У 2022. 

ГОДИНИ, РАДНА СНАГА  

И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

У овом дијелу извјештаја презентовани 

су кључни резултати по питању обима 

пословања и финансијских ефеката, 

промјене у броју радника у 2021. години 

(потешкоће при новим 

запошљавањима), начини тражења 

радника и запошљавање посебних 

категорија радника. 
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ПОСЛОВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ 
 

ОБИМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ У 2022. ГОДИНИ 

Приликом истраживања посебан акценат стављен је на обим пoсловања и финансијске 
ефекте у текућој 2022. години, као и пројекције пословања за 2023. годину. 
 
На питање о процјени обима пословања у 2022. години, осам послодаваца нису дала 
одговор или њих 0,7% од укупног броја анкетираних послодаваца из узорка. Већина 
послодаваца (52,6%) забиљежилa је раст у пословању, док се 34,4% послодаваца 
изјаснило да је имало стагнацију у пословању, а њих 12,3% опадање у пословању. 
Поређења ради, у истраживању за 2021. годину, 49,6% послодаваца је пријавило раст 
упословању, док је 15,3 % пријавило пад у пословању. Посматрано по филијалама, раст 
пословања је евидентиран код значајног броја послодаваца и креће се од 37,0% 
(Зворник) до 67,2% (Требиње). Стагнација по питању обима пословања у највећем 
проценту је евидентирана у Зворнику (54,3%), Бањој Луци (37,6%) и Добоју (37,4%), док 
у осталим филијалама биљежи мање проценте. Опадање је углавном евидентирано 
код мањег броја послoдаваца. 
 
Табела 17. Процјена обима пословања (производња, продаја, услуге) у 2022. години 

Дужина 
пословања Б

ањ
а 

Л
ук

а
 

Б
и

је
љ

и
н

а
 

Д
о

б
о

ј 

Зв
о

р
н
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к

 

И
ст

о
чн

о
 

С
ар

ај
е

во
 

П
р

и
је

д
о

р
 

Тр
е

б
и

њ
е

 

У
ку

п
н

о
 

Без 
одговора 

0,7% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Опадање 13,1% 13,2% 15,2% 8,7% 10,3% 10,3% 5,2% 12,3% 

Раст 48,7% 61,4% 45,0% 37,0% 70,1% 57,5% 67,2% 52,6% 

Стагнација 37,6% 25,4% 37,4% 54,3% 19,5% 32,2% 27,6% 34,4% 

Укупно 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Kада је у питању процјена финансијских ефеката пословања у 2022. години у односу на 
2021. годину на нивоу Републике Српске, већина послодаваца је биљежила раст 
(51,2%), затим стагнацију (35,2%), док је опадање у пословaњу имало 12,7% 
послодаваца. На ово питање је одговорило свих 1.015 послодаваца или 100% од 
укупног броја послодаваца из узорка. Поређења ради,  у 2021. години у односу на 
2020. годину, на нивоу ентитета Републике Српске, већина послодаваца (48,9%) 
биљежила је позитивне резултате (раст), слиједи стагнација (33,9%), те пад финансијих 
ефеката пословања (16,1%). На питање је одговорилило свих  1.015 послодаваца из 
узорка, 99,7% од укупног броја послодаваца у узорку. Као што се може видјети на 
слици, у свим регијама послодавци биљеже позитиван финансијски резултат, осим у 
зворничкој регији гдје је стагнација на првом мјесту. 
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Посматрано по дјелатностима, највећи раст пословања су биљежили послодавци из 
индустријских дјелатности 54,9%, док су највеће опадање пријавили послодавци из 
области трговине 17,1%. 
 
Табела 18. Процјена обима пословања по групама дјрелатности у 2022. години 

Група 
дјелатности 

Без одговора Опадање Раст Стагнација Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 8 11,4% 35 50,0% 27 38,6% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

5 1,8% 35 12,3% 156 54,9% 88 31,0% 284 100,0% 

Трговина 0 0,0% 47 17,1% 132 48,0% 96 34,9% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

2 0,5% 35 9,1% 211 54,7% 138 35,8% 386 100,0% 

Укупно 7 0,7% 125 12,3% 534 52,6% 349 34,4% 1015 100,0% 

 
Према величини предузећа, највећи раст су биљежила средња предузећа, а највећи 
пад у пословању мала предузећа. 
  
Табела 19. Процјена обима пословања у 2022. години по величини предузећа 

Величина 
Без одговора Опадање Раст Стагнација Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Мала 5 0,6% 120 13,6% 440 49,8% 318 36,0% 883 100,0% 

Средња 1 1,4% 4 5,4% 50 67,6% 19 25,7% 74 100,0% 

Велика 1 1,7% 1 1,7% 44 75,9% 12 20,7% 58 100,0% 

Укупно 7 0,7% 125 12,3% 534 52,6% 349 34,4% 1015 100,0% 

 
Када су у питању финансијски ефекти у 2022. години, највећи раст се десио код 
послодаваца из регије Источно Сарајево, а највеће опадање послодавци из добојске 
регије. 
 
Табела 20. Процјена финансијских ефеката пословања у 2022. години 

Дужина 
пословања Б
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о
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о
 

Без 
одговора 

1,1% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Опадање 13,7% 14,0% 15,2% 10,9% 9,2% 10,3% 5,2% 12,7% 

Раст 46,5% 60,5% 45,0% 39,1% 70,1% 52,9% 67,2% 51,2% 

Стагнација 38,7% 25,4% 37,4% 50,0% 20,7% 36,8% 27,6% 35,2% 

Укупно 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Посматрано по дјелатности, највећи раст у 2022. години биљеже послодавци из 
услужних дјелатности, као и послодавци из индуструјских дјелатности. 
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Табела 21. Процјена финансијских ефеката пословања у 2022. години по групи дјелатности 
Група 

дјелатности 

Без одговора Опадање Раст Стагнација Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 8 11,4% 34 48,6% 28 40,0% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

6 2,1% 39 13,7% 150 52,8% 89 31,3% 284 100,0% 

Трговина 1 0,4% 45 16,4% 131 47,6% 98 35,6% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

2 0,5% 37 9,6% 205 53,1% 142 36,8% 386 100,0% 

Укупно 9 0,9% 129 12,7% 520 51,2% 357 35,2% 1015 100,0% 

 
 

 
 

Слика 2: Процјена финансијских ефеката пословања у 2022. години  

 

Тренутна радна снага на тржишту рада 

 
С циљем анализе могућности обука запослених за развој недостајућих компетенција -
интерно у предузећу или у сарадњи са јавно признатим организаторима образовања 
одраслих, послодавци су оцјењивали у којој мјери су задовољни компетенцијама 
радника које запошљавају, на скали од 1 (у потпуности незадовољан) до 5 (у 
потпуности задовољан). Тек мали проценат послодаваца је оцијенио комуникацију на 
страном језику као потпуно незадовољавајућу (5,8%), дигиталне компетенције (1,1%) и 
математичку писменост и основне компетенције у науци. Значајан проценат 
послодаваца је оцијенио скоро све компетенције као нити задовољавајуће нити 



 35 

незадовољавајуће: математичка писменост и основне компетенције у науци и 
технологији (23,5%), комуникација на страном језику (22,0%), дигиталне компетенције 
(21,1%), предузетништво и самоиницијативност (21,0%), способност учења (19,4%), те  
смисао за културу и истраживање кроз културу (14,7%). Када се проценат послодаваца 
који су незадовољни комбинује са процентом послодаваца који су задовољни, постоји 
простор за унапређење у готово свим подручјима компетенција. 
 
Табела 22. Задовољство послодаваца способностима, знањима и вјештинама радника које тренутно 
запошљавају према ЕУ оквиру компетенција 
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Комуникација на 
матерњем језику 

0,4% 2,8% 0,2% 0,2% 4,6% 25,8% 66,0% 

Комуникација на 
страном језику 

1,3% 20,6% 5,8% 11,4% 22,0% 22,5% 16,5% 

Математичка 
писменост и основне 
компетенције у науци 
и технологији 

0,9% 11,6% 1,1% 3,2% 23,5% 34,6% 25,1% 

Дигиталне 
компетенције 

1,1% 13,1% 1,1% 5,5% 21,1% 34,2% 23,9% 

Способност учења 1,9% 2,7% 0,7% 1,9% 17,9% 40,9% 34,1% 

Међуљудске и 
социјалне 
компетенције 

1,3% 2,1% 0,3% 0,7% 9,5% 38,1% 48,1% 

Предузетништво и 
самоиницијати- 
вност  

2,6% 14,7% 0,7% 5,3% 21,0% 30,8% 24,9% 

„Смисао“ за културу и 
изражавањe кроз 
културу 

6,0% 21,1% 0,9% 3,0% 14,7% 28,9% 25,5% 
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Графикон 7. Задовољство послодаваца способностима, знањима и вјештинама радника које тренутно 
запошљавају према ЕУ оквиру компетенција 

 

 

Проблеми при запошљавању радника у 2022. години  
 

Од укупног броја послодаваца који су запошљавали нове раднике у 2022. години, 442 
послодавца (43,5%) је навело да је наишло на потешкоће приликом запошљавања, што 
је забрињавајућа чињеница јер је то већи проценат у односу на претходно 
истраживање када је 41,4% послодаваца казало да је имало проблеме код 
запошљавања нових радника, а тај тренд се наставио и у овој години. Са друге стране, 
566 послодаваца (55,8%) изјаснило се да нису имали потешкоће приликом 
запошљавања радника у протеклој 2022. години. Значајан проценат послодаваца у 
скоро свим филијалама имали су потешкоћа при проналаску радне снаге, с тим да је у 
Требињу тај проценат најмањи (31,0%), а највећи је у Добоју (52,6%). 
 
Табела 23. Број и проценaт послодаваца који су имали проблема са запошљавањем радне снаге 

 
Група 

дјелатности 
Без одговора 

 
Да 

 
Не Укупно 

 Број % Број % Број % Број % 

Бања Лука 4 0,9% 186 41,2% 262 58,0% 452 100,0% 

Бијељина 0 0,0% 48 42,1% 66 57,9% 114 100,0% 

Добој 0 0,0% 90 52,6% 81 47,4% 171 100,0% 

Зворник 2 4,3% 22 47,8% 22 47,8% 46 100,0% 

Источно 
Сарајево 

0 0,0% 41 47,1% 46 52,9% 87 100,0% 

Приједор 0 0,0% 37 42,5% 50 57,5% 87 100,0% 

Требиње 1 1,7% 18 31,0% 39 67,2% 58 100,0% 

Укупно 7 0,7% 442 43,5% 566 55,8% 1015 100,0% 

2.5%

25.0%

16.7%

16.0%

3.4%

2.8%

16.6%

21.5%

0.4%

16.2%

5.0%

5.9%

3.5%

1.2%

7.2%

3.5%

5.8%

25.3%

23.8%

22.7%

19.4%

11.6%

25.9%

20.1%

90.8%

32.4%

53.0%

53.8%

72.1%

82.8%

48.1%

52.2%

Комуникација на матерњем језику

Комуникација на страном језику

Математичка писменост и основне компетенције у науци и 
технологији

Дигиталне компетенције

Способност учења

Међуљудске и социјалне компетенције

Предузетништво и самоиницијативност

„Смисао“ за културу и изражавањe кроз културу

Без одговора Није примјењиво/релевантно

Незадовољан (1 или 2) 3 (нити задовољан нити незадовољан)

Задовољан (4 или 5)
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Послодавци су најчешће пријављивали проблеме са сљедећим занимањима: продавач 
- трговац, помоћни радник у производњи, обућар, шивач, конобар, возач камиона, 
кувар, возач теретног возила, зидар, складишни радник, армирач, помоћни радник у 
производњи, ЦНЦ оператер, зидар, армирач, возач теретног возила, руковалац 
грађевиснким машинама, бравар, радник за једноставне послове, тесар, доктор 
медицине и др. Ових 20 занимања чине 54,3% занимања за које су послодавци имали 
потешкоће да их пронађу на тржишту рада. Поређења ради, у истраживању за 2020. 
годину, послодавци су најчешће пријављивали проблеме са сљедећим занимањима: 
возач камиона, помоћни радник у производњи, продавач - трговац, столар, машински 
инжењер, тесар, складишни радник, армирач и заваривач - варилац. 
 
Табела 24. Занимања с којима су послодавци имали потешкоћа приликом запошљавања 

Занимање Број особа % 

Продавач - трговац 171 7,4% 

Помоћни радник у производњи 139 6,0% 

Обућар 139 6,0% 

Шивач 131 5,7% 

Конобар 113 4,9% 

Возач камиона 92 4,0% 

Кувар 80 3,5% 

Возач теретног возила 57 2,5% 

Зидар 52 2,2% 

Складишни радник 44 1,9% 

Армирач 43 1,9% 

Руковалац грађевинским машинама 42 1,8% 

Бравар 40 1,7% 

Радник за једноставне послове 39 1,7% 

Тесар 37 1,6% 

Доктор медицине 34 1,5% 

Столар 30 1,3% 

Грађевински техничар 28 1,2% 

Пекар 24 1,0% 

Месар 24 1,0% 

Машински техничар 24 1,0% 

Програмер 21 0,91% 

Остала занимања 914 39,4% 

Укупно 2.318 100,0% 

 
Занимања са којима су послодавци најчешће имали потешкоћа углавном се односе на 
занимања са нижим степеном образовања: КВ, ВКВ (62,5%) и ССС (13,8%).  
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Табела 25. Број лица са којима су послодавци имали потешкоћа прииликом запошљавања по стручној 
спреми 

Степен образовања Број особа % 

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 94 4,1% 

2. ПКВ, НСС - основна школа 278 12,0% 

3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 1449 62,5% 

4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 321 13,8% 

5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 27 1,2% 

6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 137 5,9% 

7. Магистериј 4 0,2% 

8. Докторат 8 0,3% 

Укупно 2318 0,0% 

 

Посматрано по филијалама, највећи број проблема је пријављен у Бањој Луци и то за 
занимања: помоћни радник у производњи, продавач, конобар, возач теретног возила. 
Послодавци из филијале Добој имали су потешкоћа приликом проналаска радника 
сљедећих занимања: обућар, продавач, возач, шивач, конобар, а послодавци из 
филијале Бијељина за сљедећа занимања: руковалац машинама, продавач, 
програмер, помоћни радник у производњи, кувар. У филијали Источно Сарајево 
послодавци нису успјели пронаћи довољно шивача, помоћних радника у производњи, 
кувара и конобара, док су се проблеми у приједорској филијали највише односили на 
зидаре, продаваче, помоћне раднике у производњи и тесаре. Исти проблеми су се у 
Требињу односили на занимања армирач, металобрусач, шивач и друга, док су три 
занимања са којима су проблеме имали послодавци из Филијале Зворник - бравар, 
зидар и машински техничар. 
 
Табела 26. Занимања с којима су послодавци имали потешкоћа приликом запошљавања по филијалама 

Занимање Број особа % 

Бања Лука 849 36,6% 

Помоћни радник у производњи 87 10,2% 

Продавач - трговац 43 5,1% 

Конобар 35 4,1% 

Возач теретног возила 34 4,0% 

Радник за једноставне послове 27 3,2% 

Кувар 26 3,1% 

Руковалац грађевинским машинама 23 2,7% 

Складишни радник 20 2,4% 

Возач камиона 17 2,0% 

Шивач 17 2,0% 

Разна занимања 520 61,2% 

Бијељина 255 11,0% 

Руковалац машинама за израду пластичних производа 20 7,8% 

Продавач - трговац 14 5,5% 

Програмер 10 3,9% 

Помоћни радник у производњи 10 3,9% 



 39 

Кувар 10 3,9% 

Складишни радник 9 3,5% 

Конобар 9 3,5% 

Столар 8 3,1% 

Возач теретног возила 7 2,7% 

Радник за једноставне послове 5 2,0% 

Зидар 5 2,0% 

Инсталатер гријања и климатизације 5 2,0% 

Армирач 5 2,0% 

Магистар фармације 5 2,0% 

Разна занимања 133 52,2% 

Добој 616 26,6% 

Обућар 129 20,9% 

Продавач - трговац 86 14,0% 

Возач камиона 54 8,8% 

Шивач 52 8,4% 

Конобар 43 7,0% 

Кувар 23 3,7% 

Месар 12 1,9% 

Бравар 11 1,8% 

Руковалац грађевинским машинама 11 1,8% 

Помоћни радник у производњи 10 1,6% 

Заваривач - варилац 10 1,6% 

Разна занимања 175 28,4% 

Зворник 114 4,9% 

Бравар 15 13,2% 

Зидар 14 12,3% 

Машински техничар 10 8,8% 

Обућар 10 8,8% 

Кројач 10 8,8% 

Пекар 5 4,4% 

Конобар 5 4,4% 

Тесар 3 2,6% 

Млинар 3 2,6% 

Возач теретног возила 2 1,8% 

Заваривач - варилац 2 1,8% 

Грађевински инжењер 2 1,8% 

Кувар 2 1,8% 

Доктор медицине 2 1,8% 

Возач камиона 2 1,8% 

Разна занимања 27 23,7% 

Источно Сарајево 222 9,6% 

Шивач 50 22,5% 

Помоћни радник у производњи 20 9,0% 
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Друго (молимо наведите) 14 6,3% 

Кувар 13 5,9% 

Конобар 12 5,4% 

Возач камиона 11 5,0% 

Грађевински техничар 11 5,0% 

Електротехничар 10 4,5% 

Продавач - трговац 9 4,1% 

Складишни радник 8 3,6% 

Достављач 8 3,6% 

Кројач 8 3,6% 

Разна занимања 48 21,6% 

Приједор 162 7,0% 

Зидар 15 9,3% 

Продавач - трговац 14 8,6% 

Помоћни радник у производњи 12 7,4% 

Тесар 12 7,4% 

Доктор медицине 8 4,9% 

Армирач 8 4,9% 

Конобар 8 4,9% 

Монтер металних конструкција 5 3,1% 

Бравар 5 3,1% 

Дрводјеља 4 2,5% 

Возач теретног возила 4 2,5% 

Економиста 4 2,5% 

Кувар 4 2,5% 

Разна занимања 59 36,4% 

Требиње 100 4,3% 

Армирач 15 15,0% 

Металобрусач 10 10,0% 

Шивач 10 10,0% 

Металоглодач 10 10,0% 

Фасадер 8 8,0% 

Тесар 8 8,0% 

Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 5 5,0% 

Продавач - трговац 5 5,0% 

Руковалац грађевинским машинама 4 4,0% 

Доктор медицине 2 2,0% 

Кувар 2 2,0% 

Разна занимања 21 21,0% 

Укупно 2318 100,0% 

 
Посматрано по дјелатностима, послодавци из области грађевинарства су имали највише проблема са 
запошљавањем зидара и армирача, послодавци из индустријских дјелатности нису могли пронаћи 
довољно обућара, помоћних радника у производњи и шивача, послодавци из области трговине нису 
могли запослити довољно трговаца, док су послодавци из услужних дјелатности највише проблема 
имали са проналажењем конобара и кувара. 
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Табела 27. Преглед занимања са којима су послодавци имали највише потешкоћа приликом 
запошљавања,   преглед по дјелатностима 

Занимање Број особа % 

Грађевинарство 282 12,2% 

Зидар 41 14,5% 

Армирач 37 13,1% 

Тесар 31 11,0% 

Руковалац грађевинским машинама 22 7,8% 

Возач теретног возила 22 7,8% 

Возач камиона 20 7,1% 

Електротехничар 14 5,0% 

Грађевински техничар 13 4,6% 

Фасадер 12 4,3% 

Молер 12 4,3% 

Остала занимања 58 20,6% 

Индустријске дјелатности 1148 49,5% 

Обућар 139 12,1% 

Помоћни радник у производњи 131 11,4% 

Шивач 131 11,4% 

Возач камиона 43 3,7% 

Бравар 36 3,1% 

Радник за једноставне послове 24 2,1% 

Столар 24 2,1% 

Складишни радник 23 2,0% 

Руковалац машинама за израду пластичних производа 20 1,7% 

Кројач 19 1,7% 

Машински техничар 19 1,7% 

Остала занимања 539 47,0% 

Трговина 339 14,6% 

Продавач - трговац 145 42,8% 

Складишни радник 21 6,2% 

Конобар 19 5,6% 

Месар 17 5,0% 

Достављач 11 3,2% 

Возач теретног возила 10 2,9% 

Возач камиона 9 2,7% 

Радник за једноставне послове 8 2,4% 

Магистар фармације 8 2,4% 

Фармацеутски техничар 7 2,1% 

Монтер металних конструкција 5 1,5% 

Кувар 5 1,5% 

Остала занимања 74 21,8% 

Услужне дјелатности 549 23,7% 

Конобар 91 16,6% 
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Кувар 71 12,9% 

Доктор медицине 34 6,2% 

Возач камиона 20 3,6% 

Програмер 20 3,6% 

Његоватељ старијих, болесних и немоћних лица 17 3,1% 

Медицинска сестра - техничар 16 2,9% 

Возач аутобуса 16 2,9% 

Возач путничког аутомобила 14 2,6% 

Економиста 13 2,4% 

Грађевински инжењер 10 1,8% 

Остала занимања 227 41,3% 

Укупно 2318 100,0% 

 

Најчешћи разлози због којих су послодавци имали потешкоћа приликом запошљавања 
су недостатак кадра са траженим занимањем (70,8% од укупног броја послодаваца 
који су пријавили да су имали проблеме приликом запошљавања), 
незаинтересованост појединаца за рад на конкретном радном мјесту (45,5%), 
недостатак кадра с одговарајућим радним искуством (43,0%), недостатак кадра са 
стручним знањем и вјештинама потребним за радно мјесто (38,7%), незадовољство 
кандидата понуђеном висином плате (9,5%). Остали мање заступљени разлози 
наведени су у табели.  
 
Табела 28. Можете ли навести разлоге због којих сте имали потешкоћа приликом запошљавања горе 
наведених занимања? 

Проблеми приликом запошљавања радника 
Број 

послодаваца 
Проценат  

Недостатак кадра са траженим занимањем 313 70,8% 

Недостатак кадра са стручним знањем и вјештинама потребним за радно 
мјесто 

171 38,7% 

Недостатак кадра с одговарајућим радним искуством 190 43,0% 

Незаинтересованост појединаца за рад на конкретном радном мјесту 201 45,5% 

Незадовољство кандидата понуђеном висином плате 42 9,5% 

Незадовољство кандидата радним временом и условима рада 30 6,8% 

Удаљеност радног мјеста од мјеста боравишта/пребивалишта кандидата 14 3,2% 

Недостатак подстицајних средстава за обуку и запошљавање 27 6,1% 

Пореска политика (висока издвајања за порезе и доприносе) 32 7,2% 

Општи економски – привредни услови 35 7,9% 

Недовољно информација о радној снази 4 0,9% 

Проценти представљају удио послодаваца који су одабрали одговор у односу на укупан број  
послодаваца који су имали потешкоће при запошљавању (455) 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ ПУТЕМ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ 
 
Акциони план запошљавања за 2022. годину усвојен је 30. 12. 2021. године и његова 
првобитна вриједност износила је 14.140.000 КМ за запошљавање 3.670 лица кроз 
шест програма запошљавања. Због великог интересовања незапослених лица и 
послодаваца  вршене су измјене Акционог плана запошљавања у 2022. години којима 
су се измијенила три програма запошљавања (Програм „Заједно до послаˮ, Програм 
запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди, те Програм 
подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у 
2022. години). 
 
Измјенe Акционог плана запошљавања у 2022. години односиле су се, у првом реду, на 
Програм ,,Заједно до посла” тако да се његова укупна вриједност са првобитно 
планираних 3.000.000 КМ повећала на 15.640.000 КМ.  
 
Такође, измјена Акционог плана запошљавања односила се и на Програм 
запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди и његова 
вриједност се повећала са 3.650.000 КМ на 7.650.000 КМ, док се вриједност Програма 
подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у 
2022. години са 2.052.000 КМ повећала на 7.052.000 КМ. По измијењеном Акционом 
плану запошљавања у 2022. години укупна средства износила су 35.780.000 KM чиме је 
планирано запошљавање 6.553 лица (умјесто првобитно планираних 3.670 лица). 
 
Са 30. 11. 2022. године путем пет програма запошљавања реализовано је 
запошљавање  5.877 лица у износу од 31.030.002,17 КМ. Треба напоменути да са 
поменутим датумом није расписан јавни позив за Програм обуке, доквалификације и 
преквалификације у 2022. години, чија је вриједност 300.000 КМ за обуку и 
запошљавање 125 лица. 

Ради се о сљедећим програмима запошљавања чија реализација се наставља и у 2023. 
години: 
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Табела 29. Програмими запошљавања чија реализација се наставља и у 2023. години 

Програм  Компонента 
Одобрено 

лица 
Одобрено 
средстава 

Запослено 
лица 

Реализовано 
средстава 

Програм финансирања 
самозапошљавања  дјеце 
погинулих бораца, 
демобилисаних бораца и 
ратних војних инвалида РС У 
2022. години ,,Заједно до 
посла” 

Самозапошљавање 
дјеце погинулих 
бораца 

132 1.320.000,00 123 1.230.000,00 

Самозапошљавање 
демобилисаних 
бораца и РВИ 

1322 13.220.000,00 1222 1.207.000,00 

  Запошљавање код 
послодаваца 

162 729.000,00 111 499.500,00 

Приправници са ВСС - 
ДПБ 

25 271.000,00 13 132.664,98 

Укупно ,,ЗДПˮ 2022.   1641 1.540.000,00 1469 14.069.164,98 

Програм запошљавања и 
самозапошљавања циљних 
категорија у привреди у 2022.  
  

Запошљавање код 
послодавца (циљне 
категорије) 

1225 4.900.000,00 1083 4.328.000.00 

Самозапошљавање 
(циљне категорије) 

550 2.750.000,00 531 2.655.000,00 

Циљне категорије у привреди  
Укупно у 2022. 

  1775 7.650.000,00 1614 6.983.000,00 

Програм подршке 
запошљавању младих са ВСС у 
статусу приправника у 2022. 
години  

Приправници са ВСС 979 7.048.800,00 899 6.383.611,10 

Приправници са ВСС, укупно:   979 7.048.800,00 899 6.383.611,10 

Програм подршке привреди 
путем поврата доприноса за 
ново запошљавање радника 

Запошљавање код 
послодавца 

1929 3.550.315,32 1883 3.487.226,09 

Запошљавање код 
послодавца 

  1929 3.550.315,32 1883 3.487.226,09 

Програм обуке, 
доквалификације и 
преквалификације у 2022. 
години 

Обука код познатог 
послодавца 

Није 
расписиван 
јавни позив 

      

  Обука преко 
верификоване 
институције 

Није 
расписиван 
јавни позив 

      

Укупно, Обука 2022.   Није 
расписиван 
јавни позив 

      

Програм подршке 

запошљавању Рома у 2022. 

години  

Самозапошљавање 1 5.000,00 1 5.000,00 

Запошљавање код 
послодавца 

16 132.000,00 11 102.000,00 

Укупно, Роми 2022.   17 137.000,00 12 107.000,00 

Укупно, Акциони план 2022.   6341 33.926,115 5877 31.030.002,17 
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Од укупног броја запослених лица са евиденције Завода за запошљавање Републике 
Српске (са 30. 11. 2022. године запослено 27.732 лица), путем програма запошљавања 
запослено је 5.877 лица (21%). 
 
Графикон 8. Број запослених путем програма запошљавања 

 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА КОЈА ДОЛАЗЕ ИЗ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 
Од укупног броја анкетираних послодаваца њих 918 (90,4%) није у току 2022. године 
запошљавало раднике који долазе директно из општих школа. Свега 6,7% послодаваца 
од оних који су запослили нове раднике је запослило тражиоце посла који долазе 
директно из опште средње школе, 16,5% је запослило тражиоце посла који долазе из 
техничке и стручне школе, а 10,5% тражиоце посла који директно долазе са 
универзитета, док 29.122 послодавца нису запошљавали нити су дали одговор на ово 
питање.  
 
Наведени одговори требају се узети у обзир код креирања политика за наредни 
период, а то подразумијева повезивање лица која долазе директно из образовног 
система са тржиштем рада.  
 
Табела  30. Да ли је ваше предузеће у посљедњих 12 мјесеци запослило тражиоце посла који су дошли 
директно из образовног система? 

Запошљавање лица 
који су дошли 
директно из 

образовног система 

Опште 
школе 

% Техничке 
и стручне 

школе 

% Универзитети % 

Да 68 6,7% 167 16,5% 107 10,5% 

Не 918 90,4% 819 80,7% 879 86,6% 

Без одговора 29 2,9% 29 2,9% 29 2,9% 

 Укупно 1015 100,0% 1015 100,0% 1015 100,0% 
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Табела 31. Преглед послодаваца по филијалама који су запослили тражиоце посла директно из 
образовног система? 

Да ли је ваше предузеће 
у посљедњих 12 мјесеци 

запослило тражиоце 
посла који су дошли 

директно из образовног 
система? 

Опште 
школе 

% 
Техничке 
и стручне 

школе 
% Универзитети % 

Бања Лука 41 8,3% 83 16,8% 62 12,5% 

Бијељина 13 10,2% 26 20,3% 18 14,1% 

Добој 22 13,5% 31 19,0% 10 6,1% 

Источно Сарајево 3 2,8% 8 7,5% 17 16,0% 

Приједор 15 13,8% 19 17,4% 4 3,7% 

Требиње 2 3,0% 10 14,9% 10 14,9% 

Зворник 1 3,1% 4 12,5% 1 3,1% 

Укупно: 97 8,8% 181 16,5% 122 11,1% 

 

Kада су у питању недостаци код лица која долазе директно из образовног система  и 
која траже први посао, послодавци су препознали сљедеће: лицима која долазе 
директно из општих школа - 38 послодаваца (55,9% од укупног броја послодаваца који 
су запошљавали ову категорију радника) је окарактерисало као највећи недостатак 
радно и животно искуство или зрелост, a када су у питању техничке школе 82 
послодавца (49,1%) је као највећи недостатак навело недостатак потребних техничких 
вјештина као и вјештина специфичних за дати посао. Када је ријеч о универзитетима - 
51 (47,7%) послодавац је као највећи недостатак препознао такође недостатак 
искуства. Овдје су истакнути одговори највећег броја послодаваца од укупног броја 
њих који су понудили одговор на ово анкетно питање.  
 
Табела 32. Запошљавање тражиоца посла из образовног система - припрема тражиоца посла из опште 
средње школе 

У којем од сљедећих подручја је 
недостајала припрема горе поменутих 
новозапослених радника који су дошли из 
образовног система? 

Опште школе 
 

Техничке и 
стручне школе 

 

Универзитети 
 

Број  % Број  % Број  % 

Тражиоци посла из образовног система били 
су адекватно припремљени за рад 

3 4,4% 13 7,8% 13 12,1% 

Недостају потребне техничке вјештине или 
вјештине специфичне за посао  

33 48,5% 82 49,1% 51 47,7% 

Недостају потребне вјештине које се односе 
на личност, став и понашање 
(комуникацијске, интерперсоналне, 
управљање стресом и временом...)  

12 17,6% 31 18,6% 10 9,3% 

Вјештине писмености/рачунања  2 2,9% 6 3,6% 0 0,0% 

Неприлагођен систем образовања  12 17,6% 17 10,2% 11 10,3% 

Лош став према раду или недостатак 
мотивације (нпр. лоша радна етика, тачност, 
манири)  

14 20,6% 25 15,0% 5 4,7% 

Недостатак радног искуства/ животног 
искуства или зрелости (укључујући опште 
знање)  

38 55,9% 87 52,1% 40 37,4% 
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НАЧИНИ ТРАЖЕЊА РАДНИКА 

Приликом тражења радника послодавци користе више различитих приступа при чему 
се најчешће користе посредовање бироа за запошљавање (79,5%) лични контакти и 
познанства (48,2% послодаваца користи овај приступ), 45,2% послодаваца раднике 
тражи посредством образовних установа, 28,2% увидом у властиту базу биографија 
кандидата, 22,2% путем друштвених мрежа, док 21,9% послодаваца раднике тражи 
путем средстава јавног информисања. Најмање се користи сопствена интернет 
страница (4,7%) и посредовање приватних агенција за запошљавање (3,8%). Ови 
подаци говоре да је дошло до промјене у односу на  истраживање за 2021. годину. На 
ово питање послодавци су одговорили да користе више различитих приступа, при чему 
се најчешће користе лични контакти и познанства (81,3% послодаваца користи овај 
приступ), слиједи биро за запошљавање (45,2%), увид у властиту базу биографија 
кандидата (31,1%), посредством средстава јавног информисања (23,0%), путем 
друштвених мрежа (22,4%) и путем интернет странице фирме (22,0%). Најмање се 
користи запошљавање посредством приватних агенција за запошљавање (6,9%). 
 

Табела 33. Како уобичајено тражите нове раднике? 

 Број послодаваца Проценат 

Личним контактима, познанствима и препорукама 489 48,2% 

Посредовањем бироа за запошљавање 807 79,5% 

Кориштењем властите базе података 225 22,2% 

Посредством средстава јавног информисања 209 20,6% 

Кориштењем друштвених мрежа 222 21,9% 

Путем интернет странице предузећа 48 4,7% 

Посредством приватних агенција за запошљавање 39 3,8% 

Посредством образовних установа 286 28,2% 

Остало 9 0,9% 

 
Графикон 9. Како уобичајено тражите нове раднике? 
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Компарација са резултатима претходног Истраживања тржишта рада даје 
интересантне трендове. На примјер, примјетно је да се повећава број послодаваца 
који користе различите начине и канале за тражење радника. У односу на претходну 
годину повећало се кориштење услуга посредовања бироа за запошљавање за пет 
процентних поена, што указује на све веће повећање тражње за Завода за 
запошљавање.  
 
Табела 34. Проценат послодаваца који користе сљедеће методе тражења посла, преглед по филијалама 

Како 
уобичајено 
тражите нове 
раднике? 

Бања 
Лука 

Бијељина Добој 
Источно 
Сарајево 

Приједо
р 

Требињ
е 

Зворни
к 

Укупн
о 

Посредовање
м бироа за 
запошљавање 

33,5% 38,3% 62,6% 47,2% 65,1% 55,2% 68,8% 45,2% 

Личним 
контактима, 
познанствима 
и препорукама 

85,3% 78,1% 82,8% 75,5% 75,2% 70,1% 87,5% 81,3% 

Посредством 
средстава 
јавног 
информисања 

25,1% 28,9% 32,5% 7,5% 14,7% 17,9% 9,4% 23,0% 

Путем 
интернет 
странице 
предузећа 

27,9% 25,0% 19,0% 12,3% 12,8% 11,9% 18,8% 22,0% 

Кориштењем 
друштвених 
мрежа 

27,9% 31,3% 15,3% 11,3% 17,4% 9,0% 18,8% 22,4% 

Посредством 
приватних 
агенција за 
запошљавање 

10,3% 11,7% 1,8% 2,8% 0,0% 6,0% 0,0% 6,9% 

Посредством 
образовних 
установа 

7,3% 5,5% 5,5% 0,9% 2,8% 0,0% 3,1% 5,2% 

Кориштењем 
властите базе 
података 

29,5% 28,9% 52,1% 17,9% 33,0% 16,4% 25,0% 31,1% 

Остало 2,2% 3,9% 1,8% 0,9% 0,9% 1,5% 0,0% 2,0% 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА РАДНИКА 

Укупно 901 послодавац (88,7%) је одговорио на питање о запошљавању неких од 
сљедећих категорија радника: особе с инвалидитетом, жртве насиља, штићеници 
домова за незбринуту дјецу, Роми, демобилисани борци, жене из руралних подручја, 
млади без радног искуства, старији од 50 година, неквалификовани радници и 
мигранти. Велики број послодаваца који је одговорио на ово питање има могућност да 
запосли млађе без радног искуства (70,8%), док су све остале категорије одабране као 
могуће категорије запошљавања код мање од 50% послодаваца. Овакви подаци 
указују на потребу за изградњом услова и веће флексибилности код послодаваца, како 
би теже запошљиве категорије могле пронаћи запослење, али и промоције 
запошљавања циљних група уз кориштење активних мјера запошљавања.  
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Табела 35. Могућности послодаваца да запосле неку од теже запошљивих категорија радника 

Јесте ли спремни да запослите неке од сљедећих 
рањивих/тешко запошљивих категорија радника? 

Да Не Без одговора 

Особе с инвалидитетом 9,9% 75,7% 14,5% 

Жртве насиља 18,6% 66,9% 14,5% 

Штићеници домова за незбринуту дјецу 18,1% 67,4% 14,5% 

Роми 11,8% 73,7% 14,5% 

Демобилисани борци 30,0% 55,5% 14,5% 

Жене из руралних подручја 39,6% 45,9% 14,5% 

Млади без радног искуства 70,8% 14,7% 14,5% 

Старији од 50 година 31,8% 53,7% 14,5% 

Неквалификовани радници 33,8% 51,7% 14,5% 

Имигранти (у складу са законским прописима) 2,0% 83,5% 14,5% 
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ОЧЕКИВАЊА У 2023. ГОДИНИ 

У овом дијелу извјештаја презентовани су планови 

послодаваца за запошљавање нових радника у 

2022. години, планови увођења нових технологија и 

очекивања по питању отпуштања радника у 2022. 

години  
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ОЧЕКИВАЊА У 2023. ГОДИНИ 
 

ОЧЕКИВАНИ КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ 

 
Највећи проценат послодаваца очекује раст обима пословања у 2023. години (57,4% 
послодаваца) и ти проценти су високи у скоро свим филијалама, при чему су највећи међу 
послодавцима који припадају филијали Источно Сарајево (75,9%) и Филијали Требиње 
(69,0%), а најмањи међу послодавцима који припадају Бања Луци (54,2%) и Добоју (51,5%).  
 
Табела 36. Процјена обима пословања у 2023. години 

Обим пословања Број послодаваца Проценат 

Без одговора 5 0,5% 

Опадање 60 5,9% 

Раст 583 57,4% 

Стагнација 367 36,2% 

Укупно 1015 100,0% 

 
Табела 37. Процјена обима пословања у 2023. години, преглед по филијалама 

Дужина 
пословања 

Б
ањ

а 
Л

ук
а 

Б
и

је
љ

и
н

а 

Д
о

б
о

ј 

Зв
о

р
н

и
к

 

И
ст

о
чн

о
 

С
ар

ај
е

во
 

П
р

и
је

д
о

р
 

Тр
е

б
и

њ
е 

У
ку

п
н

о
 

Без одговора 0,4% 1,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Опадање 6,4% 5,3% 7,0% 8,7% 4,6% 3,4% 3,4% 5,9% 

Раст 54,2% 60,5% 51,5% 56,5% 75,9% 56,3% 69,0% 57,4% 

Стагнација 38,9% 32,5% 40,9% 34,8% 19,5% 40,2% 27,6% 36,2% 

Укупно 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Према групи дјелатности, раст у обиму пословања очекује 61,1% послодаваца из услужних 

дјелатности , док раст у обиму пословања очекује тек 50,5% послодаваца из области 

трговине. 

 
Табела 38. Процјена обима пословања у 2023. години по групи дјелатности 

Група дјелатности Без одговора 
 

Опадање 
 

Раст 
 

Стагнација 
 

Укупно 

 Број %   Број %   Број %   Број %   Број %  

Грађевинарство 0 0,0% 3 4,3% 40 57,1% 27 38,6% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

1 0,4% 17 6,0% 168 59,2% 98 34,5% 284 100,0% 

Трговина 2 0,7% 20 7,3% 139 50,5% 114 41,5% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

2 0,5% 20 5,2% 236 61,1% 128 33,2% 386 100,0% 

Укупно 5 0,5% 60 5,9% 583 57,4% 367 36,2% 1015 100,0% 

 

Посматрано по величини предузећа  раст очекују у нјавећем броју средња предућа и то 

77,0%, а затим и велика предузећа 70,7%, док 54,9% малих предузећа очекује раст у обиму 

пословања. 
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Табела 39. Процјена обима пословања у 2023. години по величини предузећа 

Величина 
Без одговора 

 
Опадање 

 
Раст 

 
Стагнација 

 
Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Мала 4 0,5% 58 6,6% 485 54,9% 336 38,1% 883 100,0% 

Средња 0 0,0% 1 1,4% 57 77,0% 16 21,6% 74 100,0% 

Велика 1 1,7% 1 1,7% 41 70,7% 15 25,9% 58 100,0% 

Укупно 5 0,5% 60 5,9% 583 57,4% 367 36,2% 1015 100,0% 

 
Очекивања по питању финансијског резултата у 2023. години прате очекивања по питању 
обима пословања, те већина појединаца очекује позитиван финансијски резултат у 2023. 
години (56,8%) или стагнацију (36,5%).  
 
Табела 40. Процјена финансијских ефеката пословања у 2023. години 

Обим пословања Број послодаваца Проценат 

Без одговора 8 0,8% 

Опадање 60 5,9% 

Раст 577 56,8% 

Стагнација 370 36,5% 

Укупно 1015 100,0% 

 

Већина послодаваца такође очекује раст финансијских ефеката при чему су највећи међу 
послодавцима који припадају филијали Источно Сарајево (75,9%), Филијали Требиње (67,2%) 
и филијали Бијељина (61,4%), а најмањи међу послодавцима који припадају Бања Луци 
(54,3%) и Добоју (52,0%). 
 
Табела 41. Процјена финансијских ефеката пословања у 2023. години, преглед по филијалама 

Дужина 
пословања 

Б
ањ

а 
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и
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о
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о
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С
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е
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е

б
и

њ
е 

У
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н
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Без одговора 0,9% 0,9% 0,6% 2,2% 0,0% 0,0% 1,7% 0,8% 

Опадање 6,4% 5,3% 7,0% 8,7% 3,4% 4,6% 3,4% 5,9% 

Раст 52,9% 61,4% 52,0% 54,3% 75,9% 56,3% 67,2% 56,8% 

Стагнација 39,8% 32,5% 40,4% 34,8% 20,7% 39,1% 27,6% 36,5% 

Укупно 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Према групи дјелатности, раст у обиму пословања очекује 59,8% послодаваца из услужних 

дјелатности , док раст у обиму пословања очекује најмање очекују послодаваца из области 

трговине и то 51,3%. 

 
Табела 42. Процјена финансијских ефеката пословања у 2023. години по групи дјелатности 

Група дјелатности 
Без одговора Опадање Раст Стагнација Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 3 4,3% 40 57,1% 27 38,6% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

2 0,7% 17 6,0% 165 58,1% 100 35,2% 284 100,0% 

Трговина 3 1,1% 20 7,3% 141 51,3% 111 40,4% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

3 0,8% 20 5,2% 231 59,8% 132 34,2% 386 100,0% 

Укупно 8 0,8% 60 5,9% 577 56,8% 370 36,5% 1015 100,0% 

 



 53 

Посматрано по величини предузећа  раст финансијских ефеката очекују у нјавећем броју 

средња предућа и то 73,0%, а затим и велика предузећа 69,0%, док 54,7% малих предузећа 

очекује раст у обиму пословања. 

 
Табела 43. Процјена финансијских ефеката пословања у 2023. години по величини предузећа 

Величина 
Без одговора 

 
Опадање 

 
Раст 

 
Стагнација 

 
Укупно 

Број % Број % Број % Број % Број % 

Мала 6 0,7% 58 6,6% 483 54,7% 336 38,1% 883 100,0% 

Средња 0 0,0% 1 1,4% 54 73,0% 19 25,7% 74 100,0% 

Велика 2 3,4% 1 1,7% 40 69,0% 15 25,9% 58 100,0% 

Укупно 8 0,8% 60 5,9% 577 56,8% 370 36,5% 1015 100,0% 

 

ПЛАНИРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ 

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању (1.015), 507 планира 
запошљавати нове раднике у 2023. години (49,9%). Посматрано по филијалама, најнижи 
проценат послодаваца који планира нова запошљавања је у Приједору (34,4%), а највећи у 
Требињу (65,5%). У прошлом истраживању и плановима за 2022. годину, чак 61,5% 
послодаваца је планирало нова запошљавања, а најнижи проценат се односио управо на 
филијалу Требиње. 
 
Табела 44. Да ли у 2023. години планирате запошљавати нове раднике? 

Планирате ли запошљавања у 2023. години? Број послодаваца Проценат 

Не планирам запошљавати нове раднике 493 48,57% 

Планирам нова запошљавања 507 49,95% 

Без одговора 15 1,48% 

Укупно 1015 100,00% 

 

Посматрано по филијалама, нова запошљавања у највећој мјери планирају послодавци из 
филијале Требиње (65,5%), као и из филијале Зворник (63,0%). 
 
Табела 45. Преглед апошљаватња нових раднике, преглед по филијалама 

Филијала 

Не планирам 
запошљавати нове 

раднике 

Планирам нова 
запошљавања 

Без одговора Укупно 

Број 
послодав

аца 
% 

Број 
послодаваца 

% 
Број 

послодаваца 
% 

Број 
послодаваца 

% 

Бања Лука 250 55,31% 198 43,8% 4 0,88% 452 100% 

Бијељина 47 41,23% 66 57,8% 1 0,88% 114 100% 

Добој 74 43,27% 95 55,5% 2 1,17% 171 100% 

Зворник 16 34,78% 29 63,0% 1 2,17% 46 100% 

Источно 
Сарајево 

35 40,23% 51 58,6% 1 1,15% 87 100% 

Приједор 51 58,62% 30 34,4% 6 6,90% 87 100% 

Требиње 20 34,48% 38 65,5% 0 0,00% 58 100% 

 
Број послодаваца у узорку који су исказали потребу за новим запошљавањима у 2023. 
години износи 507, при чему се број потребних радника процјењује на 2.792 (новозапослени 
и упражњена радна мјеста).  Посматрано по дјелатностима, нова запошљавања планирају у 
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нјавећој мјери послодавци из области грађевинарства, док је тај проценат најнижи у области 
трговине, тек 39,6%. 
 
Табела 46. Број и процент послодаваца који планира да запошљава раднике у 2023. години, по групи 
дјелатности 

Филијала 

Не планирам 
запошљавати нове 

раднике 

Планирам нова 
запошљавања 

Без одговора Укупно 

Број  % Број  % Број  % Број  % 

Грађевинарство 23 
32,86

% 
45 

64,29
% 

2 2,86% 
70 

100,00
% 

Индустријске 
дјелатности 

110 
38,73

% 
172 

60,56
% 

2 0,70% 
284 

100,00
% 

Трговина 162 
58,91

% 
109 

39,64
% 

4 1,45% 
275 

100,00
% 

Услужне 
дјелатности 

198 
51,30

% 
181 

46,89
% 

7 1,81% 
386 

100,00
% 

 

Сљедећих 20 занимања представљају скоро 60% укупних планова запошљавања радника у 
2022. години: продавач - трговац, помоћни радник у производњи, обућар, шивач, конобар, 
руковалац машинама за израду пластичних производа, столар, возач камиона, радник за 
једноставне послове, возач теретног возила, економски техничар, бравар, доктор медицине, 
зидар, армирач, руковалац грађевинским машинама, кројач и др. 
 
Табела 47. Планови запошљавања у 2023. години по занимањима 

Занимање Број особа % 

Продавач - трговац 208 7,4% 

Помоћни радник у производњи 168 6,0% 

Обућар 142 5,1% 

Шивач 129 4,6% 

Конобар 123 4,4% 

Руковалац машинама за израду пластичних производа 100 3,6% 

Столар 87 3,1% 

Возач камиона 84 3,0% 

Кувар 79 2,8% 

Радник за једноставне послове 76 2,7% 

Возач теретног возила 67 2,4% 

Економски техничар 54 1,9% 

Бравар 51 1,8% 

Доктор медицине 48 1,7% 

Зидар 46 1,6% 

Армирач 43 1,5% 

Руковалац грађевинским машинама 43 1,5% 

Кројач 42 1,5% 

Медицинска сестра - техничар 40 1,4% 

Програмер 34 1,2% 

Складишни радник 32 1,1% 

Тесар 32 1,1% 

Месар 30 1,1% 

Возач аутобуса 29 1,0% 

Разна занимања 1.005 36,0% 

Укупно 2.792 100,0% 
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Анкетирани послодавци са регије Бања Лука планирају запослити преко 1.000 радника у 
2023. години, а најтраженија занимања ће бити помоћни радник у производњи, економски 
техничар, возач теретног возила, радник за једноставне послове, продавач, конобар, возач 
аутобуса, кувар, кројач, док послодавци са бијељинске регије планирају запослити преко 400 
радника, а међу најтраженијим занимањима ће бити руковалац машина за израду 
пластичних производа, продавач, столар и помоћни радник у производњи. Послодавци из 
филијале Добој планирају запослити близу 600 радника у 2023. години и то сљедећих 
занимања: обућар, продавач - трговац, возач камиона, конобар. Када је у питању филијала 
Зворник натраженија занимања у 2023. години ће бити обућар, продавач - трговац, зидар, 
столар и машински техничар, док ће у филијали Источно Сарајево послодавци највећу 
потребу имати за шивачима, радницима у производњи и конобарима. У филијали Приједор 
послодавци ће највећу потребу имати за помоћним радницима у производњи, докторима, 
куварима и зидарима, док ће послодавци из филијале Требиње имати потребу за шивачима, 
армирачима и конобарима. 
 
Табела 48. Планови запошљавања по филијалама у 2023. години по занимањима 

Занимање Број особа % 

Бања Лука 1036 37,1% 

Помоћни радник у производњи 78 7,5% 

Економски техничар 50 4,8% 

Возач теретног возила 35 3,4% 

Радник за једноставне послове 35 3,4% 

Продавач - трговац 34 3,3% 

Конобар 30 2,9% 

Возач аутобуса 29 2,8% 

Кувар 25 2,4% 

Кројач 23 2,2% 

Складишни радник 22 2,1% 

Медицинска сестра - техничар 22 2,1% 

Руковалац грађевинским машинама 22 2,1% 

Разна занимања 631 60,9% 

Бијељина 418 15,0% 

Руковалац машинама за израду пластичних производа 100 23,9% 

Продавач - трговац 43 10,3% 

Столар 21 5,0% 

Помоћни радник у производњи 21 5,0% 

Руковалац грађевинским машинама 10 2,4% 

Пословођа 10 2,4% 

Програмер 10 2,4% 

Кувар 10 2,4% 

Возач путничког аутомобила 9 2,2% 

Конобар 9 2,2% 

Разна занимања 175 41,9% 

Добој 584 20,9% 

Обућар 122 20,9% 

Продавач - трговац 90 15,4% 

Возач камиона 50 8,6% 
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Конобар 42 7,2% 

Помоћни радник у производњи 25 4,3% 

Столар 23 3,9% 

Радник за једноставне послове 20 3,4% 

Бравар 18 3,1% 

Кувар 17 2,9% 

Заваривач - варилац 11 1,9% 

Разна занимања 166 28,4% 

Зворник 144 5,2% 

Обућар 20 13,9% 

Продавач - трговац 18 12,5% 

Зидар 14 9,7% 

Столар 10 6,9% 

Машински техничар 10 6,9% 

Техничар за дрво 8 5,6% 

Месар 6 4,2% 

Електричар одржавања 5 3,5% 

Пекар 5 3,5% 

Заваривач - варилац 5 3,5% 

Возач камиона 5 3,5% 

Конобар 5 3,5% 

Разна занимања 33 22,9% 

Источно Сарајево 287 10,3% 

Шивач 70 24,4% 

Помоћни радник у производњи 30 10,5% 

Конобар 18 6,3% 

Столар 15 5,2% 

Грађевински техничар 11 3,8% 

Продавач - трговац 11 3,8% 

Кувар 11 3,8% 

Кројач 10 3,5% 

Бравар 10 3,5% 

Возач теретног возила 8 2,8% 

Разна занимања 93 32,4% 

Приједор 130 4,7% 

Помоћни радник у производњи 14 10,8% 

Доктор медицине 8 6,2% 

Кувар 8 6,2% 

Тесар 7 5,4% 

Зидар 7 5,4% 

Продавач - трговац 6 4,6% 

Армирач 5 3,8% 

Дрводјеља 5 3,8% 

Медицинска сестра - техничар 5 3,8% 

Бравар 4 3,1% 

Кројач 4 3,1% 
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Конобар 4 3,1% 

Економиста 4 3,1% 

Пекар 4 3,1% 

Разна занимања 45 34,6% 

Требиње 193 6,9% 

Шивач 33 17,1% 

Друго (молимо наведите) 22 11,4% 

Армирач 15 7,8% 

Конобар 15 7,8% 

Металоглодач 11 5,7% 

Доктор медицине 10 5,2% 

Металобрусач 10 5,2% 

Фасадер 8 4,1% 

Тесар 8 4,1% 

Информатичар 7 3,6% 

Разна занимања 54 28,0% 

Укупно 2792 100,0% 

 
Посматрано по степену образовања, најтраженија занимања су са средњом школом до три 
године (КВ, ВКВ) и то 55,69% укупних потреба, а слиједи ССС (19,70%) и ПКВ, НСС (9,38%) и 
ВСС (9,38%).  
 
Табела 49. Планови запошљавања по степену образовања 

Степен образовања Број радника % 

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 146 5,23% 

2. ПКВ, НСС - основна школа 262 9,38% 

3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 1555 55,69% 

4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 550 19,70% 

5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 12 0,43% 

6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 262 9,38% 

7. Магистериј 2 0,07% 

Укупно 2792 100,00% 

 

Главни разлог за запошљавање радника у 2023. години је планирање повећања обима 
пословања (82,2% послодаваца који су планирали запошљавати у 2022. години), а слиједи 
промјена у систему пословања (10,1%). 
 
Табела 50. Разлози запошљавања нових радника у 2023. години 

Ако планирате запошљавати нове раднике у 2023. години, наведите 
разлоге планираног новог запошљавања: 

Број 
послодаваца 

Проценат 

Повећање обима пословања 417 82,2% 

Промјене у систему пословања 51 10,1% 

Остало (навести) 58 11,4% 
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УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПРОЦЕС РАДА 

 
Тек око 14,4% послодаваца планира увођење нових технологија или промјена у процесу рада 
које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запослених. 
 
Табела 51. Планови увођења нових технологија или промјене у процесу рада које ће довести до потреба за 
додатном обуком и оспособљавањем запосленика у 2022. години 

Планирате ли у 2023. години да уведете нове технологије 
или промјене у процесу рада које ће довести до потреба за 

додатном обуком и оспособљавањем запослених? 
Број послодаваца Проценат 

Да 146 14,4% 

Не 858 84,5% 

Без одговора 11 1,1% 

Укупно 1015 100,0% 

 
Највећи број послодаваца који планира увођење нових технологија или промјена у процесу 
рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запослених долази 
из требињске регије 25,9%, а најмањи проценат из зворничке регије 2,2%. 
 
Табела 52. Број и проценат послодаваца који планирају у 2023. години увести нове технологије или промјене у 
процесу рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запослених, преглед по 
регијама 

 Не планирају Планирају Без одговора Укупно 

Регија Број % Број % Број % Број % 

Бања Лука 384 85,0% 58 12,8% 10 2,2% 452 100,0% 

Бијељина 95 83,3% 18 15,8% 1 0,9% 114 100,0% 

Добој 144 84,2% 27 15,8% 0 0,0% 171 100,0% 

Зворник 45 97,8% 1 2,2% 0 0,0% 46 100,0% 

Источно 
Сарајево 

71 81,6% 16 18,4% 0 0,0% 87 100,0% 

Приједор 76 87,4% 11 12,6% 0 0,0% 87 100,0% 

Требиње 43 74,1% 15 25,9% 0 0,0% 58 100,0% 

Укупно 858 84,5% 146 14,4% 11 1,1% 1015 100,0% 

 
Када посматрамо дјелатности у  којима послодавци планирају у 2023. години увести нове технологије или 
промјене у процесу рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запослених, 
већина послодаваца не планира поменуте активности, дакле тек 21,8% послодаваца из индустријских 
дјелатности, што је и највећи проценат посматрано по дјелатностима. 
 
Табела 53. Број и проценат послодаваца који планирају у 2023. години увести нове технологије или промјене у 
процесу рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запослених, преглед по 
дјелатносима 

 Не планирају Планирају Без одговора Укупно 

Регија Број % Број % Број % Број % 

Грађевинарство 65 92,9% 5 7,1%  0,0% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

221 77,8% 62 21,8% 1 0,4% 284 100,0% 

Трговина 243 88,4% 32 11,6%  0,0% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

329 85,2% 47 12,2% 10 2,6% 386 100,0% 

Укупно 858 84,5% 146 14,4% 11 1,1% 1015 100,0% 
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Од укупног броја послодаваца који планира увести нове технологије у процес рада (206), 
највећи проценат послодаваца планира провести обуке за одређене послове које би се 
проводиле у оквиру радног мјеста (77,4%), потом слиједи стицање посебних вјештина као 
што су познавање рада на рачунару (24,7%) и доквалификација и преквалификација (8,8%). 
Потребне врсте обуке по филијалама приказане су у табели 37. 
 
Табела 54. Потребне врсте обука у 2023. години, % послодаваца од укупног броја послодаваца који планира да 
уведе нове технологије у 2023. години 

Ако планирате, молимо наведите потребну врсту обуке:  
Број 

послодаваца 
Проценат 

(n=146) 

Обука за конкретне послове која би се провела у оквиру радног мјеста код 
послодавца 113 77,4% 

Рад на рачунару или другу ИТ обуку 36 24,7% 

Страни језици 5 3,4% 

Управљања возилом високе категорије  7 4,8% 

Управљање пројектима 7 4,8% 

Доквалификација и преквалификација 19 13,0% 

Остало 19 13,0% 

 

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА РАДНИЦИМА У 2023. ГОДИНИ 

 
Када је у питању повећање плата за 2023. годину, 62,7% послодаваца планира повећање 
плата радницима, док 36,1% послодаваца не планира повећање плата, а 1,3% послодаваца 
се није изјаснило по овом питању.  
 
Табела 55. Повећање плата у 2023. години 

Планирате ли повећање плата у просјеку у 2023. години?  Број послодаваца % 

Да 636 62,7% 

Не 366 36,1% 

Без одговора 13 1,3% 

Укупно 1015 100,0% 

 

Посматрано по дјелатностима, највећи проценат послодаваца који планира повећање плата 
долази из индустријских дјелатности (67,6%), а најмањи из услужних дјелатности 59,1%.. 
 
Табела 56. Број и проценат послодаваца који планира повећања плата у 2023. години по дјелатности 

Дјелатност 

Планирате ли повећање плата у 2023. години? 

Да Не Без одговора Укупно 

Број % Број % Број % Број % 

Грађевинарство 44 62,9% 26 37,1%  0,0% 70 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

192 67,6% 86 30,3% 6 2,1% 284 100,0% 

Трговина 172 62,5% 102 37,1% 1 0,4% 275 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

228 59,1% 152 39,4% 6 1,6% 386 100,0% 

Укупно 636 62,7% 366 36,1% 13 1,3% 1015 100,0% 

 
Повећање плата планира преко 60% послодаваца из свих група дјелатности, а повећање 
плата до 10% планиран је за све групе занимања од стране значајног процента послодаваца 
(у интервалу од  32,2% до 46,6%). Повећање од 11% до 20% планира између 11,00% и 162,% 
послодаваца, у зависности од посматраног занимања, док овећање плата преко 20% по 
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занимањима планира између 1,4% и 2,7% послодаваца, у зависности од посматраног 
занимања.  
 
Табела 57. Проценат планираног повећања плата по групи занимања 

 1%-10% 11%-20% 
Преко 

20% 
Не 

планирам 
Не 

запошљавам 
Без 

одговора 
Укупно 

Руководиоци 46,4% 16,2% 2,7% 6,0% 6,4% 22,3% 100,0% 

Техничари 40,3% 12,3% 1,6% 4,6% 13,8% 27,5% 100,0% 

Занатски и сродни 
радници 

36,9% 14,8% 2,4% 5,2% 11,9% 28,8% 100,0% 

Оператери 
машинама, возилима 
и састављачи 
производа 

32,2% 11,2% 1,4% 6,0% 15,7% 33,5% 100,0% 

Радници на 
једноставним 
пословима 

42,1% 12,1% 2,5% 4,4% 11,8% 27,0% 100,0% 

Административни и 
шалтерски радници 

35,5% 11,0% 2,0% 7,2% 15,1% 29,1% 100,0% 

Услужна и трговачка 
занимања 

37,3% 13,8% 1,7% 5,5% 13,8% 27,8% 100,0% 

 
Графикон 10. Проценат послодаваца који планирају повећати плате у 2023. години, по проценту повећања и 
групи занимања 
 

 
 

ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА СА НАПРЕДНИМ ИНФОРМАТИЧКИМ ЗНАЊИМА 

 

На питање планирају ли запослити раднике са напредним информатичким знањима, 16,8% 
послодаваца се изјаснило да планира, док 80,1% послодаваца нема у плану запошљавање 
радника са напредним информатичким знањима. 
 
  

15.9%

13.0%

13.0%

16.6%

14.2%

16.3%

15.9%

48.2%

46.2%

42.8%

34.7%

41.5%

40.7%

40.8%

10.9%

11.4%

13.5%

10.9%

11.4%

8.6%

9.2%

2.2%

1.3%

2.2%

1.4%

1.3%

1.4%

2.1%

22.8%

28.1%

28.6%

36.5%

31.6%

33.0%

32.0%

Руководиоци

Техничари

Занатски и сродни радници

Оператери машинама, возилима и састављачи производа

Радници на једноставним пословима

Административни и шалтерски радници

Услужна и трговачка занимања

Не планирам 1-10% 11-20% Преко 20% Без одговора
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Табела 58. Запошљавање радника са напредним информатичким знањима 

Филијала 

Да ли планирате запослити раднике са напредним информатичким знањима? 

Да Не Без одговора Укупно 

Број 
послодаваца 

% 
Број 

послодаваца 
% 

Број 
послодаваца 

% 
Број 

послодаваца 
% 

Бања Лука 42 21,2% 145 73,2% 11 5,6% 198 100,0% 

Бијељина 6 9,1% 58 87,9% 2 3,0% 66 100,0% 

Добој 10 10,5% 82 86,3% 3 3,2% 95 100,0% 

Зворник 2 6,9% 27 93,1% 0 0,0% 29 100,0% 

Источно 
Сарајево 

10 19,6% 41 80,4% 0 0,0% 51 100,0% 

Приједор 7 23,3% 23 76,7% 0 0,0% 30 100,0% 

Требиње 8 21,1% 30 78,9% 0 0,0% 38 100,0% 

Укупно 85 16,8% 406 80,1% 16 3,2% 507 100,0% 

 
Табела 59. Запошљавање радника са напредним информатичким знањима по дјелатностима 

 

Груапа 

дјелатности 

Да ли планирате запослити раднике са напредним информатичким знањима? 

Да Не Без одговора Укупно 

Број 
послодаваца 

% 
Број 

послодаваца 
% 

Број 
послодаваца 

% 
Број 

послодаваца 
% 

Грађевинарство 2 4,4% 41 91,1% 2 4,4% 45 100,0% 

Индустријске 
дјелатности 

28 16,3% 139 80,8% 5 2,9% 172 100,0% 

Трговина 18 16,5% 88 80,7% 3 2,8% 109 100,0% 

Услужне 
дјелатности 

37 20,4% 138 76,2% 6 3,3% 181 100,0% 

Укупно 85 16,8% 406 80,1% 16 3,2% 507 100,0% 

 
Табела 60. Потребе за радницима са напредним информатичким знањима, број и проценат потребних радника 
по дјелатностима (КД 2010) 

Дјелатност 
Број потребних радника са 

напредним информатичким 
знањима 

% 

Б 3 1,9% 

Ц 41 25,6% 

Д 3 1,9% 

Е 0 0,0% 

Ф 5 3,1% 

Г 27 16,9% 

Х 2 1,3% 

И 5 3,1% 

Ј 38 23,8% 

К 11 6,9% 

Л 0 0,0% 

М 7 4,4% 

Н 3 1,9% 

Q 12 7,5% 

Р 1 0,6% 

С 2 1,3% 

Укупно: 160 100,0% 
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ 

Од укупног броја анкетираних послодаваца (1.015) њих 709, односно 69,9% немају никакве 
могућности (ментора, опрему, материјал или простор) да понуде практичну наставу за 
ученике и студенте, тј.  30,1% има одређене могућности. Оно што послодавци могу понудити 
се разликује и по филијалама, али 28% може обезбиједити ментора, 25,9% може 
обезбиједити опрему, 24,7% послодаваца има услове да обезбиједи простор, док 23,7% 
послодаваца може обезбједити материјал за практичну наставу. 
 
Када погледамо прошло истраживање тржишта рада за 2021/2022. годину, укупан број 
послодаваца који је био спреман да понуди практичну наставу за ученике и студенте је 
износио 30,1% од укупног броја анкетираних послодаваца из узорка, што је више за 10,5% 
процентних поена.    
 
Табела  61. Број послодаваца који имају могућности понудити практичну наставу за ученике и студенте 

Имате ли могућности да примате ученике и 
студенте на практичну наставу?  

Број 
послодаваца 

Проценат 
Без 

одговора 
Проценат 

Можемо обезбиједити ментора за практичну 
наставу 

284 28,0% 4 0,4% 

Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу 263 25,9% 4 0,4% 

Можемо обезбиједити материјал за практичну 
наставу 

241 23,7% 4 0,4% 

Можемо обезбиједити простор за практичну 
наставу 

251 24,7% 4 0,4% 

Не, немамо такве могућности 709 69,9% 4 0,4% 

 
 
Графикон 11. Проценат послодаваца који могу обезбиједити услове за практичну наставу 
 

 
 
 
Према исказаним потребама послодавци имају могућност да организују практичну наставу 
или обуку за 1.662 ученика или студента и то за сљедећа занимања: медицинска 

36.7%

32.5%

31.0%

32.3%

28.0% 29.0% 30.0% 31.0% 32.0% 33.0% 34.0% 35.0% 36.0% 37.0% 38.0%

Ментор за практичну наставу

Опрема за практичну наставу

Материјал за практичну наставу

Простор за практичну наставу

Проценат послодаваца који може обезбиједити услове за практичну наставу
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сестра/техничар - 142 (8,5% свих исказаних могућности), шивач - 106 (6,4%), 
продавач/трговац - 103 (6,2%), кувар - 64 (3,9%), конобар - 55 (3,3%), економиста - 46 (2,8%), 
електротехничар - 46 (2,8%), помоћни радник у производњи - 43 (2,6%), бравар -38 (2,3%), 
столар (2.2%) и инжењер електротехнике - 30 (1,8%). Ових 10 занимања чине 37,3% 
исказаних могућности за организацију практичне наставе или обуке.  
 
Табела 62. Преглед занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу или обуку 

Занимање Број особа % 

Медицинска сестра - техничар 142 8,5% 

Шивач 106 6,4% 

Продавач - трговац 103 6,2% 

Кувар 64 3,9% 

Конобар 55 3,3% 

Економиста 46 2,8% 

Електротехничар 46 2,8% 

Помоћни радник у производњи 43 2,6% 

Бравар 38 2,3% 

Столар 37 2,2% 

Инжењер електротехнике 30 1,8% 

Електромонтер 28 1,7% 

Аутомеханичар 26 1,6% 

Металобрусач 25 1,5% 

Тапетар 25 1,5% 

Информатичар 25 1,5% 

Заваривач - варилац 24 1,4% 

Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 19 1,1% 

Металоглодач 19 1,1% 

Доктор медицине 18 1,1% 

Његоватељ старијих, болесних и немоћних лица 18 1,1% 

Ветеринар 17 1,0% 

Машински техничар 17 1,0% 

Пекар 16 1,0% 

Електричар одржавања 15 0,9% 

Правник 15 0,9% 

Инжењер хемијске технологије 15 0,9% 

Кројач 15 0,9% 

Аутоелектричар 14 0,8% 

Грађевински инжењер 14 0,8% 

Зидар 13 0,8% 

Водоинсталатер 13 0,8% 

Програмер 12 0,7% 

Руковалац грађевинским машинама 11 0,7% 

Графички дизајнер 10 0,6% 

Геодетски техничар 10 0,6% 

Магистар фармације 10 0,6% 

Фармацеутски техничар 9 0,5% 

Инжењер друмског саобраћаја 9 0,5% 
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Фризер 8 0,5% 

Складишни радник 7 0,4% 

Архитекта 7 0,4% 

Дрводјеља 6 0,4% 

Новинар 6 0,4% 

Рецепционер 6 0,4% 

Монтер намјештаја 6 0,4% 

Возач аутобуса 5 0,3% 

Тесар 5 0,3% 

Социјални радник 5 0,3% 

Армирач 5 0,3% 

Машински инжењер 5 0,3% 

Руковалац машинама за израду пластичних производа 5 0,3% 

Економски техничар 5 0,3% 

Пољопривредни техничар 5 0,3% 

Банкарски службеник 4 0,2% 

Физиотерапеут 4 0,2% 

Козметичар 4 0,2% 

Инжењер електроенергетике 4 0,2% 

Техничар за дрво 3 0,2% 

Електроинсталатер 3 0,2% 

Радник за једноставне послове 3 0,2% 

Возач теретног возила 3 0,2% 

Административни радник 3 0,2% 

Вулканизер 3 0,2% 

Инжењер пољопривреде - агроном 3 0,2% 

Аутолимар 3 0,2% 

Психолог 3 0,2% 

Собарица 3 0,2% 

Пакирер 3 0,2% 

Дрвомоделар 3 0,2% 

Доктор стоматолог - зубар 2 0,1% 

Прехрамбени техничар 2 0,1% 

Текстилни техничар 2 0,1% 

Механичар 2 0,1% 

Сервисер електричних апарата и опреме 2 0,1% 

Рачунарски техничар 2 0,1% 

Стоматолошка сестра - техничар 2 0,1% 

Зуботехничар 2 0,1% 

Комерцијалиста 2 0,1% 

ИТ девелопер 2 0,1% 

Инсталатер гријања и климатизације 2 0,1% 

Лаборант 2 0,1% 

Дрвотокар 2 0,1% 

Прерађивач хране 1 0,1% 

Помоћни кувар 1 0,1% 
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Возач камиона 1 0,1% 

Металотокар 1 0,1% 

Књиговођа 1 0,1% 

Месар 1 0,1% 

Грађевински техничар 1 0,1% 

Друго 319 19,2% 

Укупно: 1662 100,0% 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ 

ОСОБЕ 

Из укупног узорка - 873 или 80,7% послодаваца нема могућност да организује обуке за стручно 

оспособљавање и усавршавање неапослених лица.  Ментора може обезбиједити 11,7% послодаваца, 

10,5% може обезбиједити опрему, 10,0% може обезбиједити материјал за практичну наставу, а 9,8 % 

има обезбјеђен простор за практичну наставу. 

Табела 63. Преглед занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу или обуку 

Имате ли могућности да организујете обуке, 
стручно оспособљавање и усавршавање за 

незапослене особе (ментор, опрема, простор, 
материјали)? 

Број 
послодаваца 

Проценат 
Без 

одговора 
Проценат 

Можемо обезбиједити ментора за практичну 
наставу 

119 11,7% 16 1,6% 

Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу 107 10,5% 16 1,6% 

Можемо обезбиједити материјал за практичну 
наставу 

101 10,0% 16 1,6% 

Можемо обезбиједити простор за практичну 
наставу 

99 9,8% 16 1,6% 

Не, немамо такве могућности 873 86,0% 16 1,6% 

 

Најчешћа занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу 
или обуку: шивач, помоћни радник у производњи, медицинска сестра - техничар, продавач - 
трговац, столар, возач камиона, тапетар, бравар, инжењер хемисјке технологије и 
металобрусач. Ових 10 занимања чине 37,6% могућности послодаваца да организују 
практичну наставу или обуку. 
 
Табела 64. Занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу или обуку 

Занимање Број особа % 

Шивач 110 13,3% 

Помоћни радник у производњи 37 4,5% 

Медицинска сестра - техничар 26 3,1% 

Продавач - трговац 26 3,1% 

Столар 24 2,9% 

Возач камиона 21 2,5% 

Тапетар 20 2,4% 

Бравар 19 2,3% 

Инжењер хемијске технологије 15 1,8% 

Металобрусач 14 1,7% 

Возач теретног возила 13 1,6% 

Информатичар 13 1,6% 
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Економиста 12 1,4% 

Његоватељ старијих, болесних и немоћних лица 12 1,4% 

Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 12 1,4% 

Машински техничар 12 1,4% 

Кувар 12 1,4% 

Металоглодач 11 1,3% 

Водоинсталатер 11 1,3% 

Грађевински инжењер 10 1,2% 

Обућар 10 1,2% 

Кројач 10 1,2% 

Заваривач - варилац 8 1,0% 

Електричар одржавања 7 0,8% 

Конобар 7 0,8% 

Електротехничар 6 0,7% 

Пекар 5 0,6% 

Правник 5 0,6% 

Монтер намјештаја 5 0,6% 

Шумски сјекач 5 0,6% 

Возач путничког аутомобила 5 0,6% 

Складишни радник 4 0,5% 

Радник у одржавању 4 0,5% 

Радник за једноставне послове 4 0,5% 

Банкарски службеник 4 0,5% 

Руковалац грађевинским машинама 4 0,5% 

Чистачица просторија 4 0,5% 

Архитекта 4 0,5% 

Дрводјеља 4 0,5% 

Месар 3 0,4% 

Инжењер пољопривреде - агроном 3 0,4% 

Зидар 3 0,4% 

Администратор 3 0,4% 

Социјални радник 3 0,4% 

Пољопривредни техничар 3 0,4% 

Прерађивач хране 3 0,4% 

Економски техничар 2 0,2% 

Књиговођа 2 0,2% 

Вулканизер 2 0,2% 

Доктор медицине 2 0,2% 

Машински инжењер 2 0,2% 

Доктор стоматолог - зубар 2 0,2% 

Административни радник 2 0,2% 

Програмер 2 0,2% 

Графички дизајнер 2 0,2% 

Дизајнер 2 0,2% 

Психолог 2 0,2% 

Млинар 2 0,2% 
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Прехрамбени техничар 2 0,2% 

Аутомеханичар 2 0,2% 

Новинар 1 0,1% 

Аутоелектричар 1 0,1% 

Друго (молимо наведите) 1 0,1% 

Пилар дрва за огрев 1 0,1% 

Керамичар 1 0,1% 

Магистар фармације 1 0,1% 

Стоматолошка сестра - техничар 1 0,1% 

Комерцијалиста 1 0,1% 

Фармацеутски техничар 1 0,1% 

Сервисер електричних апарата и опреме 1 0,1% 

Козметичар 1 0,1% 

Електромонтер 1 0,1% 

Металотокар 1 0,1% 

Лимар 1 0,1% 

Друго 232 28,0% 

Укупно: 830 100,0% 

 

ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ 

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању (1.015), 34 послодавца 
очекује вишак запослених у 2023. години (3,3%). На ово питање 11 послодаваца није 
одговорило (1,1%), док се 970 послодаваца изјаснило да не очекује вишак запослених у 2023. 
години (95,6%). 
 
Табела 65. Да ли у 2023. години очекујете вишак запослених? 

Филијала 

Да ли очекујете да ћете у 2023. години имати вишак запослених? 

Без одговора Да Не 

Укупно Број 
послодаваца 

Проценат Број 
послодаваца 

Проценат Број 
послодаваца 

Проценат 

Бања Лука 5 1,1% 15 3,3% 432 95,6% 452 

Бијељина 1 0,9% 6 5,3% 107 93,9% 114 

Добој 1 0,6% 5 2,9% 165 96,5% 171 

Зворник 1 2,2% 2 4,3% 43 93,5% 46 

Источно Сарајево  0,0% 2 2,3% 85 97,7% 87 

Приједор 2 2,3% 3 3,4% 82 94,3% 87 

Требиње 1 1,7% 1 1,7% 56 96,6% 58 

Укупно 11 1,1% 34 3,3% 970 95,6% 1015 

 

Најчешћи начин рјешавања вишка запослених је отказивање уговора о раду (29,4 % од 
укупног броја послодаваца који су навели да очекују вишак запослених), слиједи сарадња са 
службом за запошљавање - збрињавање радника у процесу стечаја (14,7%), 
 распоред на друго радно мјесто (11,8%) и распоред у другу организациону јединицу (11,8%). 
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Табела 66. Начини рјешавања вишка запослених  

Ако ћете имати вишак запослених у 2023. години, на 
који начин планирате рјешавати вишак запослених?  

Број 
послодаваца 

Проценат (n=34) 

Распоред на друго радно мјесто 4 11,8% 

Распоред у другу организациону јединицу 4 11,8% 

Отказ уговора о раду 10 29,4% 

Обука, доквалификација, преквалификација 1 2,9% 

Скраћивање радног времена 3 8,8% 

Сарадња са службом за запошљавање (збрињавање 
радника у процесу стечаја, ликвидације и др….) 5 14,7% 

Остало  17 50,0% 
 

Од укупног броја послодаваца који су навели да очекују вишак запослених (34), два основна 
разлога су смањење обима пословања (90,1%) и промјене у организацији пословања (10,0%).  
 
Табела 67. Разлози због којих послодавци очекују вишак запослених у 2023. години 

Који су разлози отказивања уговора о раду? Број послодаваца Проценат (n=10) 

Смањење обима пословања 9 90,0% 

Промјене у организацији пословања 1 10,0% 

(* у односу на укупан број послодаваца који ће морати да дају отказ уговора о раду) 

 

Према послодавцима који очекују да ће у 2023. години имати вишак запослених (34), 
сљедећа занимања ће бити највише погођена: електричар одржавања, електроинсталатер, 
административни радник, продавач - трговац, правник, тесар, армирач и молер. 
 
Табела 68. Занимања која ће остати без посла у 2023. години због вишка запослених 

Занимање Број особа % 

Електричар одржавања 15 38,5% 

Електроинсталатер 5 12,8% 

Административни радник 4 10,3% 

Продавач - трговац 3 7,7% 

Правник 2 5,1% 

Тесар 2 5,1% 

Армирач 2 5,1% 

Молер 2 5,1% 

Помоћни радник у производњи 1 2,6% 

Конобар 1 2,6% 

Архитекта 1 2,6% 

Телефонист - ,,callˮ центар оператер 1 2,6% 

Укупно: 39 100,0% 
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САРАДЊА СА ЗАВОДОМ 

У овом дијелу извјештаја презентовани су основни 

резултати у вези са сарадњом, областима сарадње и 

нивоом задовољства са Заводом за запошљавање 

Републике Српске.   
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САРАДЊА СА ЗАВОДОМ 
 
У скоро свим подручјима сарадње са Заводом, послодавци су исказали релативно висок 
ниво задовољства. Послодавци су најзадовољнији ажурношћу у испуњавању 
преузетих/уговорених обавеза (266), затим информисањем о понуди радне снаге (249), 
оглашавањем слободних радних мјеста (247). Мали број послодаваца је изразио 
незадовољство појединим услугама Завода, њих 2% (од 444 послодавца која су вредновала 
задовољство овом услугом) изразило је потпуно незадовољство понудом програма 
суфинансирања запошљавања док је њих 21,1% у потпуности задовољно. 
 
Анализа добијених података показује да велики број анкетираних послодаваца често не 
користи услуге Завода, па је тако њих 551 изјавило да не користи посредовање у 
запошљавању потребног профила радне снаге. Овај резултат се може довести у везу са 
њиховим одговорима на који начин траже потребну радну снагу. 
 
Преко 50% анкетираних послодаваца нису користили следеће услуге Завода: Селекција 
радне снаге за потребе познатог послодавца, Понуда програма обуке, доквалификације, 
преквалификације, Учешће на сајму запошљавања, Правна помоћ и rјешавање проблема 
вишка запослених. Kод осталих услуга, тај проценат је мањи од 50%. 
 
Табела  69. Сарадња са Заводом и бироима за запошљавања, агрегирани приказ 

Ако сте користили наведене услуге, 
молимo да их оцијените на скали од 
од 1 (у потпуно сам незадовољан) до 

5 (у потпуности сам задовољан) 
колико сте задовољни тим услугама 

које сте користили: 

Незадовољан 
(1 или 2) 

Нити сам 
задовољан 

нити сам 
незадовољан 

(3) 

Задовољан 
(4 или 5) 

Нисмо 
користили 

Без 
одгово- 

ра 

Оглашавање слободних радних мјеста 0,8% 4,3% 48,8% 43,4% 2,7% 

Информисање о понуди радне снаге 1,9% 4,4% 50,6% 40,1% 3,0% 

Посредовање у запошљавању 
потребног профила радне снаге  

3,0% 5,6% 44,3% 43,2% 3,9% 

Селекција радне снаге за потребе 
познатог послодавца 

2,9% 4,4% 31,9% 55,2% 5,6% 

Понуда мјера/програма 
суфинансирања запошљавања 

3,7% 4,3% 43,1% 43,8% 5,0% 

Понуда програма обуке, 
доквалификације, преквалификације  

1,7% 3,3% 13,8% 73,8% 7,4% 

Ажурност у испуњавању преузетих/ 
уговорених обавеза 

2,8% 4,1% 40,1% 46,3% 6,7% 

Учешће на сајму запошљавања 2,7% 2,3% 11,1% 77,5% 6,4% 

Правна помоћ 1,9% 2,9% 20,5% 69,6% 5,2% 

Рјешавање проблема вишка 
запослених 

1,2% 3,3% 18,5% 68,9% 8,2% 
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Табела 70. Степен задовољства сарадњом оствареном са Заводом за запошљавање (детаљнији приказ) – 
проценат послодаваца 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ако сте користили наведене 
услуге, молимo да их оцијените 
на скали од 1 (у потпуности сам 
незадовољан) до 5 (у потпуности 
сам задовољан) колико сте 
задовољни тим услугама које сте 
користили:   
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Оглашавање слободних радних 
мјеста 0,2% 0,6% 4,3% 22,3% 26,5% 43,4% 2,7% 

Информисање о понуди радне 
снаге 0,6% 1,3% 4,4% 23,7% 26,9% 40,1% 3,0% 

Посредовање у запошљавању 
потребног профила радне снаге  0,9% 2,1% 5,6% 21,1% 23,3% 43,2% 3,9% 

Селекција радне снаге за 
потребе познатог послодавца 1,1% 1,8% 4,4% 15,2% 16,7% 55,2% 5,6% 

Понуда мјера/програма 
суфинансирања запошљавања 1,6% 2,2% 4,3% 18,2% 24,8% 43,8% 5,0% 

Понуда програма обуке, 
доквалификације, 
преквалификације  0,7% 1,0% 3,3% 6,6% 7,2% 73,8% 7,4% 

Ажурност у испуњавању 
преузетих/ уговорених обавеза 1,1% 1,7% 4,1% 15,2% 24,9% 46,3% 6,7% 

Учешће на сајму запошљавања 1,1% 1,6% 2,3% 5,2% 5,9% 77,5% 6,4% 

Правна помоћ 0,9% 1,0% 2,9% 11,1% 9,4% 69,6% 5,2% 

Рјешавање проблема вишка 
запослених 0,7% 0,5% 3,3% 8,4% 10,1% 68,9% 8,2% 
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Графикон 12. Сарадња са Заводом за запошљавање 
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5.6%
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Оглашавање слободних радних мјеста

Информисање о понуди радне снаге

Посредовање у запошљавању потребног профила радне 
снаге

Селекција радне снаге за потребе познатог послодавца

Понуда мјера/програма суфинансирања запошљавања

Понуда програма обуке, доквалификације, 
преквалификације

Ажурност у испуњавању преузетих/ уговорених обавеза

Учешће на сајму запошљавања

Правна помоћ

Рјешавање проблема вишка запослених

Нисмо користили Незадовољан (1 или 2)

нити сам задовољан нити сам незадовољан (3) Задовоњан (4 или 5)

Без одговора
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ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ 

РЕЗУЛТАТА  

И ПРЕПОРУКЕ 

У овом дијелу рада издвојени су 

кључни резултати до којих се дошло 

током истраживања. 
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ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА И ПРЕПОРУКЕ 
 
 
Структура узорка 
 
Анкетирано је 1.015 послодаваца, од којих је 87% малих предузећа који запошљавају до 10 
радника, 7,3% средњих предузећа који запошљавају до 250 радника, те око 5,7% великих 
предузећа. Послодавци су у моменту провођења испитивања имали ангажованих 52.448 
радника, што чини 18,7% од укупног броја запослених у Републици Српској у децембру 2021. 
године (279.030). Међу запосленим радницима у узорку,  50,4% радне снаге чине мушкарци, 
а 49,6% жене.  
 
Основни закључци и препоруке до којих се дошлo током овог истраживања:  
 
ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 
 
Година 2022. је била у знаку позитивних трендова и по обиму пословања и по унапређењу 
финансијског резултата, посебно када се резултати упореде са 2020. годином. Највећи број 
послодаваца у 2022. имало је повећање обима пословања (52,6%), што је солидно 
побољшање у односу на 2021. годину (49,6%). Такође, и финансијски резултат биљежи 
пораст код највећег броја послодаваца у 2022. години (51,2%), што је далеко изнад процента 
послодаваца који су у 2021. години евидентирали раст (48,9%). Овакви трендови пословања 
представљају позитиван индикатор за могућности новог запошљавања. Позитиван тренд је 
посебно присутан када се посматрају очекивања послодаваца у 2023. години. Наиме, 
значајан проценат послодаваца очекује раст обима пословања у 2023. години (57,4%), као и 
финансијског резултата (56,8%). Треба нагласити да се и у  2021. години осјетио  утицај 
пандемије „Ковид-19“, те су показатељи пословања највише резултат тога. 
 
Препорука 
 

• Иако је евидентан оптимизам код послодаваца и по питању обима пословања и 
финансијског резултата у 2023. години, што се директно позитивно одражава на 
тржиште рада, потребно је наставити пратити стање код послодаваца и секторе који 
могу бити погођени дешавањима на подручју Украјине и због међународних санкција 
Русији, како би се превентивно обликовали програми подршке предузећима чије 
пословање би могло бити погођено оваквим догађајима. 

 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА У 2022. ГОДИНИ 
 
Највећи проценат послодаваца задовољан је готово свим компетенцијама према ЕУ оквиру 
компетенција. Подручја на која послодавци посебно указују на потребу за унапређењем 
односе се на комуникацију на страном језику као потпуно незадовољавајућу (5,8%), 
дигиталне компетенције (1,1%) и математичку писменост и основне компетенције у науци. 
Одређен проценат послодаваца је оцијенио скоро све компетенције као нити 
задовољавајуће нити незадовољавајуће: математичка писменост и основне компетенције у 
науци и технологији (23,5%), комуникација на страном језику (22,0%), дигиталне 
компетенције (21,1%), (предузетништво и самоиницијативност (21,0%), способност учења 
(19,4%), те  смисао за културу и истраживање кроз културу (14,7%). 
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Значајан проценат послодаваца има проблема при запошљавању (43,5%). Занимања са 
којима су послодавци имали проблеме приликом запошљавања: продавач - трговац, 
помоћни радник у производњи, обућар, шивач, конобар, возач камиона, кувар, возач 
теретног возила, зидар, складишни радник, армирач, помоћни радник у производњи, ЦНЦ 
оператер, зидар, армирач, возач теретног возила, руковалац грађевиснким машинама, 
бравар, радник за једноставне послове, тесар, доктор медицине и др.  
 
Овакви примјери указују на проблеме неусклађености понуде и потражње на тржишту рада, 
упркос релативно високој стопи незапослености на тржишту. Један од потенцијалних разлога 
представља недостатак радника са траженим занимањима (70,8%), што може бити 
посљедица неприлагођене образовне политике, али и све чешћих миграција у иностранство. 
Други разлози укључују незаинтересованост појединаца за рад на конкретном радном мјесту 
(45,5%) те недостатак радног искуства (43,0%), као и недостатак кадра са стручним знањем и 
вјештинама потребним за радно мјесто (38,7%). Послодавци најчешће имају потешкоћа при 
запошљавању радника са нижим степеном образовања, и то 62,5% КВ, ВКВ и 13,8% ССС.  
 
Запошљавање директно из образовног система представља користан индикатор спремности 
послодаваца да запосле раднике без искуства, али и квалитета образовног система. Тек 6,7% 
послодаваца је запошљавало лица која су директно дошла из опште средње школе, 16,5% 
лица која су директно дошла из техничке и стручне школе, а 10,5% са универзитета у 
посљедњих 12 мјесеци. За такве кандидате, послодавци најчешће наводе да имају два 
кључна недостатка: недостатак радног искуства, животног искуства и зрелости, те 
непосједовање потребних техничких вјештина или вјештина специфичних за посао. 
 
Послодавци најчешће користе личне контакте приликом запошљавања (79,5%), али није 
занемариво ни учешће посредовања бироа за запошљавање (48,2%). Када се посматра 
укупан број запослених радника путем програма запошљавања ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске, 16% лица је запослено управо на овај начин.  
 
Према евиденцији Завода за запошљавање анализа разлога престанка вођења евиденције 
указује да се највећи број лица брише због запослења и обављања приватне дјелатности – 
25.525 или 53,6%. У односу на 2021. годину овај број је већи за 1.824 лица или 9,1%. 

 
 
Препоруке 
 

• Обликовати специфичне програме који ће помоћи незапосленим лицима да се 
преквалификују и пронађу запослење, с обзиром на велики проценат послодаваца 
који се суочава са проналаском потребне радне снаге, те наставити радити на 
идентификацији препрека за обезбјеђивање радне снаге и анализа могућности 
интервенције како би препреке биле елиминисане. 

• Анализирати могућности обука запослених за развој недостајућих компетенција - 
интерно у предузећу или у сарадњи са јавно признатим организаторима образовања 
одраслих. 

• Повећати напоре за повезивањем школа са фирмама које планирају запошљавање 
како би се најбољи ученици завршних година из школских клупа укључили у свијет 
рада. 

 Израдити кварталне и мјесечне планове сарадње са послодавцима на нивоу бироа и 
филијала ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, планирати и одржавати 
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редовне контакте са послодавцима на нивоу локалних јединица те формирати базу 
података о послодавцима. 

 Константно побољшавати услуге посредовања у запошљавању у општинским 
бироима за запошљавање. 

 Успоставити сарадњу са новооснованим послодавцима као и онима који не користе 
услуге Завода за запошљавање Републике Српске. 

 Истраживање је показало да је велики број послодаваца имао проблеме са 
запошљавањем радника одређених занимања, иако се та занимања налазе у 
великом броју на евиденцији Завода за запошљавање. Потребно је испитати да ли 
тим лицима недостају вјештине и које, радно искуство или друге компетенције, како 
би се организовале обуке и доквалификације, али и могућност побољшања услова 
рада код послодаваца. 

 Потребна су додатна истраживања која би идентификовала креативне и иновативне 
дјелатности, како би се стимулисала потражња и стварање радних мјеста у тим 
дјелатностима те повећање кориштења услуга посредовања.  

 Највећи проблем с којим се послодавци суочавају је недостатак радника (пријава на 
оглашена радна мјеста није било или их је било мало) и одлазак кадрова у 
иностранство. Неопходно је наставити радити на политикама које ће довести до 
побољшања радних услова на тржишту рада, како би се стимулисала тражња за 
занимањима која недостају и смањио одлазак кадрова у иностранство.  

 Остварити непосредну сарадњу са послодавцима који су исказали спремност за 
запошљавањем одређених циљних група, упознати их са могућностима учешћа у 
појединим пројектима као и начину ангажовања одређених материјалних средстава. 
 

ПЛАНОВИ ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ 
 
Послодавци у највећем проценту планирају нова запошљавања у 2023. години (49,9%), што 
је значајан индикатор позитивних очекивања по питању повећања запослености у 2023. 
години. Међутим, у структури тражених занимања и даље најчешће доминирају занимања 
са нижим степеном образовања, и то КВ и КВК (55,7%), ССС (19,7%) и ПКВ, НСС (9,38%). Ради 
се најчешће о сљедећим занимањима: продавач - трговац, помоћни радник у производњи, 
обућар, шивач, конобар, руковалац машинама за израду пластичних производа, столар, 
возач камиона, радник за једноставне послове, возач теретног возила, економски техничар, 
бравар, доктор медицине, зидар. Међутим, тек мањи проценат послодаваца (14,4%) 
планира увођење нових технологија у процес рада, који би могао довести до потреба за 
додатном обуком и оспособљавањем запослених. Најчешћи разлог запослења је заправо 
очекивано повећање обима пословања (82,1%), а послодавци углавном имају потребу за 
обукама за конкретне послове које би се провеле у оквиру радног мјеста (77,4%) 
послодаваца. Према очекивању послодаваца у 2023. години, врло мали проценат радника 
требало би да остане без посла – тек 3,3% очекује да ће у 2023. години имати вишак 
запослених.  
 
Посебно подручје интересовања је запошљавање радника са напредним информатичким 
знањима, гдје се 16,8% послодаваца изјаснило да планира запослити раднике са напредним 
информатичким знањима.  
 
Препоруке 
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Побољшавати услуге посредовања у запошљавању (оглашавање слободних радних мјеста, 
контактирање послодаваца, профилирање, селекција и одабир кандидата...) и 
користити/побољшавати технолошка рјешења у оквиру информацијског система за 
обављање ових активности и редовно статистичко извјештавање; 

• За потребе припреме каталога обука за 2023. годину, упоредити потребна занимања 
са занимањима на евиденцији, те организовати обуке за потребе тржишта рада или 
познатог послодавца.  

• Радити на повезаности образовних установа са фирмама које планирају 
запошљавање како би се незапослени боље припремили и касније укључили у свијет 
рада. 

• На основу исказаних потреба послодаваца у оквиру овог истраживања (како са 
аспекта потражње за радницима одређених занимања тако и са аспекта тражених 
знања и вјештина) иницирати од служби за запошљавање интензивнији контакт са 
послодавацима у циљу промотивног дјеловања и ефикасног посредовања у 
запошљавању радника са занимањима за које су послодавци исказали потребу. У 
складу са исказаним потребама прилагођавати мјере активне политике 
запошљавања, посебно мјеру фокусирану на обуку уз рад на радном мјесту у 
ситуацијама када радника са траженим занимањем нема на евиденцији 
незапослених лица. 
 

Услови рада 
 
Значајан проценат послодаваца планира у 2023. години да повећа плате (62,7%). Повећање 
плата до 10% скоро свим групама занимања планира око 40% послодаваца, повећање од 
11% до 20% планира нешто око 12% послодаваца за скоро све групе занимања, а повећање 
плата преко 20% по занимањима у просјеку планира мање од 2% послодаваца. 
 
Препоруке 
 

• С обзиром на важност плате код значајног броја радника, програмима и 
подстицајима мотивисати послодавце да континуирано унапређују услове рада, 
укључујући и плате.  

• Неопходно је размотрити цијели низ мјера које ће дјеловати и на страни тражње 
(субвенције плата, смањења трошкова рада који нису плате и подршка за скраћени 
рад), али и на страни понуде (мјере које се користе за побољшање прилагодљивости 
радне снаге - обуку на радном мјесту и у учионици, обично с ефектима на 
средњорочне и дугорочне изгледе за посао). Акценат треба ставити и на креирање 
радних мјеста, али и на пружање подршке свим предузећима, без обзира на 
величину. 
 

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА УГРОЖЕНИХ/ТЕШКО ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА   
 
Велики број послодаваца наводи да има могућност да запосли млађе без радног искуства 
(70,8%), док све остале категорије одабране су као могуће категорије запошљавања мање од 
50% послодаваца (особе с инвалидитетом, жртве насиља, штићеници домова за незбринуту 
дјецу, роми, демобилисани борци, жене из руралних подручја, старији од 50 година, 
неквалификовани радници и мигранти).  
 
Препорука 
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• Овакви подаци указују на потребу за изградњом услова и веће флексибилности код 

послодаваца, како би теже запошљиве категорије могле пронаћи запослење. 
 

 
МОГУЋНОСТ И УСЛОВИ ДОДЈЕЉИВАЊА МЕНТОРА СТУДЕНАТИМА/НЕЗАПОСЛЕНИМ 
ОСОБАМА   
 
Највећи број послодаваца (69,9%) немају никакве могућности (ментора, опрема, материјал, 
или простор) да понуде практичну наставу за ученике и студенте, тј.  31,1% има одређене 
могућности. Оно што послодавци могу понудити разликује се укупно и по филијалама, али 
28,0% може обезбједити ментора, 25,9% може обезбједити опрему, 24,7% послодаваца има 
услове да обезбједи простор, док 23,7% послодаваца може обезбједити материјал. Према 
исказаним потребама послодавци имају могућност да организују практичну наставу или 
обуку за 1.662 ученика или студента и то за сљедећа занимања: медицинска сестра, шивач, 
продавач, кувар, конобар, дипл. економиста, електеротехничар, помоћни радник у 
производњи, столар, бравар. Ових 10 занимања чине близу 40% исказаних могућности за  
организацију практичне наставе или обуке. 
 
Такође, највећи проценат послодаваца (86%) нема могућност да организује обуке за стручно 
оспособљавање и усавршавање незапослених лица, док 11,7% послодаваца може 
обезбједити ментора, 10,5% може обезбједити опрему, 10% може обезбједити материјал за 
практичну наставу, а 9,8% има обезбјеђен простор за практичну наставу. Најчешћа занимања 
за која послодавци имају могућност да организују практичну наставу или обуку: шивач, 
помоћни радник у прозводњи, медицинска сестра, продавач, столар, возач камиона, 
тапетар, бравар и инжењер хемијске технологије. Ових 10 занимања чине преко 35% 
могућности послодаваца  да организују практичну наставу или обуку.  
 
Препоруке: 
 

• Осигуравање подстицајних мјера подршке менторисања и обуке студената и 
незапослених особа. 

• Афирмација програма обуке за незапослена лица за познатог послодавца уз обавезу 
запошљавања одређеног броја лица након обука.   

• Информисање школа о послодавцима који су спремни да приме ученике и студенте. 
• Осмислити моделе заједничког финансирања обуке студената са послодавцима који 

су заинтересовани за овакав вид активности. 
• На бази исказане спремности послодаваца за организовањем практичне наставе за 

ученике и студенте, на локалном нивоу наставити развој покретања локалних 
партнерстава за запошљавање и јачање дијалога између Завода за запошљавање, 
послодаваца и образовних установа, на којима би се договарала рјешења на 
локалном и републичком нивоу у вези заједничких мјера запошљавања, уписне 
политике, наставних планова и програма, организовања практичне наставе у 
пословним субјектима и друга питања везана за образовање и тржиште рада. 

 
ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ 

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању (1.015), 34 послодавца 
очекује вишак запослених у 2023. години (3,3%). На ово питање 11 послодаваца није 
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одговорило (1%), док се 970 послодаваца изјаснило да не очекује вишак запослених у 2022. 
години (95,6%). 
 
Препоруке: 
 

 Потребно је реализовати мјере суфинансирања запошљавања и обуке (ради 
спречавања дуготрајне незапослености, очувања и унапређења радних способности 
незапослених особа). Такође, потребно је размотрити реализацију мјере којом би се 
у раној фази обухватили корисници новчане накнаде ради њиховог бржег повратка 
на тржиште рада, те наставити са подршком кроз суфинансирање 
самозапошљавања, али и обуке уз рад за конкретна радна мјеста у складу са 
потребама послодаваца. 

 Редовно пратити трендове кретања на тржишту рада (потребе за радном снагом, 
отпуштања радника, угрожене дјелатности и др.) и осигурати адекватно софтверско 
рјешење за унос и обраду података из анкетирања. 

 
Сарадња са Заводом  
 
Чињеница је да је значајан проценат послодаваца користио услуге Завода за запошљавање, 
а ту се посебно мисли на услуге посредовања у запошљавању као и програме запошљавања 
и оглашавање слободних радних мјеста. 
 
У скоро свим подручјима сарадње са Заводом, послодавци су исказали релативно висок 
ниво задовољства. 
 
Послодавци су најзадовољнији ажурношћу у испуњавању преузетих/уговорених обавеза 
(266), затим информисањем о понуди радне снаге (249), оглашавањем слободних радних 
мјеста (247). Мали број послодаваца је изразио незадовољство појединим услугама Завода, 
њих 2% (од 444 послодавца која су вредновала задовољство овом услугом) изразило је 
потпуно незадовољство понудом програма суфинансирања запошљавања док је њих 21,1% у 
потпуности задовољно. 
 
Препоруке: 
 

 Унаприједити комуникацију с послодавцима у анализирању актуелних проблема с   
циљем изналажења могућности подршке Завода за запошљавање, унапређења 
сарадње. 

 Најчешће кориштени програми запошљавања су „Програм запошљавања и 
самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2022. годиниˮ, као и Програм 
„Заједно до посла”. С обзиром да послодавци нису имали информације, нису 
размишљали о кориштењу или да програми нису били доступни када су били 
потребни, било би неопходно учинити их видљивијим и стално доступним, те 
појачати активности информисања, како би се већем броју послодаваца омогућило да 
аплицирају. Остали програми се користе врло мало, те је неопходно и њих учинити 
видљивијим.  

 Успоставити сарадњу са новооснованим послодавцима као и онима који не користе 
услуге Завода за запошљавање Републике Српске, одржавати годишње презентације 
услуга које пружа Завод, јер забрињава чињеница да велики проценат послодаваца 
није користио никакве услуге Завода за запошљавање. 
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 Петина послодаваца имала је проблема са недостатком радника одређеног профила. 
Међу најзначајнијим разлозима је непосједовање потребних квалификација од 
стране радника, недостатак искуства и недостатак стручних знања за конкретно радно 
мјесто. Оваква ситуација захтијева да се више пажње посвети идентификацији 
програма преквалификација, тренинга и унапређења образовних програма и 
политика. 
Након законом утврђених приоритета, потребно је реализовати мјере суфинансирања 
запошљавања и обуке (ради спречавања дуготрајне незапослености, очувања и 
унапређења радних способности незапослених особа). Потребно је повезати 
савјетовање незапослених лица са њиховим укључивањем у програме 
субвенционисања запошљавања и самозапошљавања. Такође, потребно је 
размотрити реализацију мјере којом би се у раној фази обухватили корисници 
новчане накнаде ради њиховог бржег повратка на тржиште рада, те наставити с 
подршком кроз суфинансирање самозапошљавања али и обуке уз рад за конкретна 
радна мјеста у складу с потребама послодаваца; 

 Редовно пратити трендове кретања на тржишту рада (потребе за радном снагом, 
отпуштања радника, угрожене дјелатности и др.) и осигурати адекватно софтверско 
рјешење за унос и обраду података из анкетирања. 

 На основу идентификованих потешкоћа са којима се суочавају послодавци при 
запошљавању потребне су мјере: (1) преквалификација, доквалификација, (2) обука 
на радном мјесту, (3) стицање одговарајућег радног искуства (субвенција).  

 Заједничким дјеловањем свих надлежних институција обезбиједити развој 
неформалних облика образовања који треба да прате развој укупног система 
образовања. Обезбиједити развој система цјеложивотног учења и провођење мјера 
дообуке и припреме како запослених тако и незапослених лица. По овим питањима 
остварити конкретну сарадњу са Заводом за образовање одраслих и сачинити план 
активности на образовању одраслих. 

 Ангажовати се на усклађивању система образовања са потребама тржишта рада, а 
наставне планове и програме за сваки од образовних нивоа континуирано 
прилагођавати конкретним економским кретањима и трендовима. Активно се 
укључити у креирање уписне политике у циљу задовољавања потреба тржишта рада 
и предузимати мјере на успостављању модерног, флексибилног и креативног система 
образовања.  

 Подстицати креирање политика засноване на чињеницама, кроз промоцију резултата 
,,Истраживања тржишта радаˮ, те дистрибуцију истраживања широј групи 
заинтересованих актера. Показатељи истраживања као и карактеристике и потребе 
тржишта морају да буду један од основа планирања и креирања уписне политике. 

 Провести додатне обуке кадрова који директно раде са незапосленим лицима и у 
оквиру ових мјера искористити помоћ и подршку свих пројеката који се финансирају 
од међународне заједнице, јер се исти односе на активно тржиште рада и јачање 
вјештина у тражењу посла.  

 У складу с наведеним, у наредном периоду, у оквиру могућности, потребно је 
наставити са испитивањем кретања и потреба на тржишту рада, са задржаним 
фокусом на послодавце из приватног сектора. Наредним анкетирањем послодаваца 
обухватити питања везана за кључне потребе послодаваца за одржавање и повећање 
запослености као и питања у вези са потребним знањима и вјештинама радника, те 
користити све расположиве изворе информација из других институција. 

 Доставити резултате истраживања надлежном Министарству и Влади Републике 
Српске те релевантним институцијама и другим партнерима на тржишту рада. 
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