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УВОД

У идеалним условима на тржишту 
рада послодавац је упознат са свим 
информацијама о кретањима на тржишту 
рада и има дефинисане критеријуме за 
избор радника, међутим то у пракси није 
тако. 

С намјером разумјевања кретања на 
тржишту рада Завод за запошљавање 
Републике Српске је израдио главни 
извјештај Истраживање тржишта рада у 
Републици Српској 2021/2022, након чега 
су припремљени и тематски извјештаји на 
основу добијених података анкетирањем 
послодаваца.

Циљ овог тематског извјештаја је 
понудити корисне информације као 
подршку за дизајн политика тржишта 
рада у контексту разумијевања улоге и 
значаја образовања за потребе развоја 
тржишта рада. Тематски извјештај 
анализира стање на евиденцији Завода 
за запошљавање, потребе послодаваца, 
али и њихову спремност да учествују у 
процесу развоја радне снаге и смислу 
стицања недостајућих знања и вјештина, 
потребних на тржишту рада. Због своје 
структуре, те података и закључака, 
овај извјештај је јединствен и посебно 
значајан за будуће активности Завода, 
образовних установа и послодаваца у 
Републици Српској. 

Један од главних корисника Извјештаја 
о резултатима истраживања је сектор 
образовања, јер се кроз анкетирање 
послодаваца добијају краткорочне 
прогнозе на тржишту о потребама 
послодаваца. Извјештај је значајан за: 

• Појединце, институције или 
организације који учествују у 
обликовању ширих образовних 
политика;

• Појединце, институције или 
организације који учествују у развоју 
или измјени наставних планова и 
програма;

• Појединце, институције или 
организације који учествују у креирању 
стратегија развоја образовања 
(универзитети, стручне школе, 
установе  и центри за образовање и 
оспособљавање одраслих итд).

Важност прогнозирања вјештина 
потребних на тржишту рада у сталном 
је порасту због повезаности с људским 
капиталом као кључним ресурсом за раст. 
То је посебно важно у времену када су 
кадрови све дефицитарнији на тржишту 
рада, с обзиром да још увијек постоји 
недостатак радника у многим развијеним 
економијама. Зато је кључно постићи 
бољу усклађеност понуде и потражње 
вјештина на тржишту рада што подржава 
и Стратегија запошљавања Републике 
Српске 2021-2027. Прогнозирање 
вјештина потребних на тржишту рада 
омогућава аналитичарима и доносиоцима 
одлука не само да имају увид у потребе за 
вјештинама на данашњем тржишту рада, 
већ и да предвиде које ће вјештине бити 
потребне у будућности ради планирања 
и провођења стратегија којима би се 
исправили ти потенцијални недостаци. То 
конкретно помаже у сљедећем: 

1. смањењу недостатака потребних 
вјештина и неусклађености на 
тржишту рада; 

2. мањим губицима развојних шанси 
и прилика усљед недостатка 
потребних вјештина на тржишту 
рада; 

3. бољој усклађености понуде 
постојећих образовних програма 
с потребама тржишта рада и 
могућностима финансирања истих 
кроз активне мјере запошљавања, 
али и редовно финансирање 
образовног система и 

4. бољем савјетовању младих о 
одабиру будуће каријере, али и 
незапослених лица у току тражења 
запослења.
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1. ДИО: АНАЛИЗА СЕКУНДАРНИХ 
ПОДАТАКА ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗАВОДА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ, ПРОМЈЕНЕ И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА РАДА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Укупан број запослених у Републици Српској по групама дјелатности у 2020. години 
износио је 274.227. Највећи проценат запослених је у подгрупи Ц (Прерађивачка 
индустрија) са 20,8% укупно запослених, а слиједи подгрупа Г (Трговина на велико и 
трговина на мало, оправка моторних возила и мотоцикала) са 17,7% запослених. 

У односу на 2019. годину број запослених повећао се за 1.861 (0,68%). До највећег 
повећања дошло је у сљедећим дјелатностима: C. Прерађивачка индустрија, F. 
Грађевинарство Q. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада и О. Јавна 
управа и одбрана, обавезно социјално осигурање. 

Смањење броја запослених биљеже сљедеће дјелатности: B. Вађење руда и камења, D. 
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и 
P. Образовање.
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Табела 1: Укупан број запослених у Републици Српској у 2020. години по 
дјелатностима

Подгрупа Број запослених Удио
A Пољопривреда, шумарство и 
риболов 8.473 3%

B Вађење руда и камена 4.731 2%

C Прерађивачка индустрија 58.013 21%
D Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација

8.385 3%

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

5.026 2%

F Грађевинарство 13.342 5%
G Трговина на велико и трговина на 
мало, оправка моторних возила и 
мотоцикала

48.247 18%

H Саобраћај и складиштење 12.257 4%
I Дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране, 
хотелијерство и угоститељство

13.523 5%

J Информације и комуникације 6.342 2%
K Финансијске дјелатности и 
дјелатности осигурања 5.831 2%

L Пословање некретнинама 640 0%
M Стручне, научне и техничке 
дјелатности 7.929 3%

N Административне и помоћне 
услужне дјелатности 3.320 1%

O Јавна управа и одбрана, обавезно 
социјално осигурање 25.887 9%

P Образовање 22.996 8%
Q Дјелатности здравствене заштите и  
социјалног рада 19.448 7%

R Умјетност, забава и рекреација 4.380 2%

S Остале услужне активности 5 457 2%

УКУПНО 274.227 100%
Извор података: Републички завод за статистику РС (у тренутку израде Извјештаја доступни 
подаци за 2020. годину)
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, на дан 31.12.2021. године,  
евидентирано је 69.987 незапослених лица. У односу на исти период прошле године, 
када је регистровано 83.164 незапослених лица, овај број је мањи за 13.177 лица или 
15,8%. У односу на јануар 2021. године (82.898), овај број је мањи за 12.911 лица или 
15,6%.

Табела 2: Стање на евиденцији незапослених (децембар 2021. године)
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Филијале 

Ба
њ

а 
Л
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Тр
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њ

е

ЗАВОД

Стање на 
евиденцији 
незапослених:

15.864 8.907 9.697 10.229 5.990 10.078 9.222 69.987

Жене 8.024 5.234 5.164 5.353 2.751 5.474 5.148 37.148
% жена 51% 59% 53% 52% 46% 54% 56% 53,0%

1 – НК 2.953 1.397 2.834 2.284 1.256 1.237 1.289 13.250
      (жена): 1.311 707 1.310 987 446 617 718 6.096
2 -  ПК - НСС 212 352 157 184 64 89 58 1.116
      (жена): 78 219 103 92 25 69 30 616
3 -  КВ 5.342 2.619 2.801 3.416 2.070 2.933 3.076 22.257
      (жена): 2.055 1.114 1.150 1.368 745 1.147 1.503 9.082
4 - ССС 4.621 2.810 2.881 3.249 1.912 3.805 3.320 22.598
      (жена): 2.748 1.950 1.922 2.206 1.082 2.279 1.959 14.146
 5 - ВКВ 98 65 25 68 20 74 48 398
      (жена): 19 10 5 10 3 6 4 57
6-1  ВШС 174 129 96 80 73 129 160 841
      (жена): 80 82 62 52 45 77 107 505
6-2  ВШС сп 0 1 1 0 2 3 8 15
      (жена): 0 1 0 0 0 2 5 8
7-1  ВСС 2.304 1.417 826 898 564 1.708 1.158 8.875
      (жена): 1.621 1.063 562 603 388 1.206 757 6.200
7-3  мастери 111 110 69 41 22 83 97 533
      (жена): 83 85 46 32 15 60 61 382
7-4  магистри 24 3 2 2 3 11 4 49
      (жена): 17 2 1 0 0 8 1 29
7-5 ВСС 360   
ECTS 10 4 1 7 2 4 3 31

      (жена): 5 1 1 3 1 2 3 16
8 - доктори 
наука 15 0 4 0 2 2 1 24

      (жена): 7 0 2 0 1 1 0 11
УКУПНО: 15�864 8�907 9�697 10�229 5�990 10�078 9�222 69�987

Извор података:  ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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Графикон 1: Укупан број незапослених у Републици Српској у 2021. години

Извор података: ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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Од укупног броја незапослених (69.987), највећи број незапослених налази се у 
Бањој Луци 15.864 (22,6%), а потом слиједи Добој 10.229 (14.6%), Источно Сарајево 
10.078 (14.3%),  Зворник 9.697 (13,8%), Требиње  9.222 (13.1%), Бијељина 8.907 (12,7%), 
и Приједор 5.990 (8,5%). Осим у Приједору, у свим филијалама жене чине преко 50% 
евидентираних незапослених лица. 

Табела 4: Преглед 20 најбројнијих занимања на евиденцији Завода за запошљавање са 
31.12.2021. 

Занимање

Ук
уп

но

Ба
њ

а 
Л

ук
а

Би
је

љ
и

на

Зв
ор

ни
к

Д
об

ој

П
ри

је
до

р

Са
ра

је
во

Тр
еб

и
њ

е

Продавач 3.908 734 573 538 710 250 417 686

Економски техничар 3.786 682 452 557 629 197 652 617

Машински техничар 2.655 488 296 252 206 156 587 670

Матурант гимназије 2.609 474 217 319 221 117 619 642

Бравар 1.901 384 285 196 325 104 319 288

Аутомеханичар 1.548 313 197 232 296 154 194 162

Дипломирани економист 1.284 363 140 136 92 70 335 148

Kухар 1.182 284 73 135 227 142 160 161

Возачи теретних кола 1.158 245 139 145 212 138 177 102

Дипломирани правник 1.157 293 225 113 94 50 255 127

Kонобар 1.078 271 55 101 171 132 139 209

Металостругар 1.052 273 99 76 104 52 209 239

Медицинска сестра 893 96 142 150 243 66 81 115

Пољопривредни техничар 781 215 156 70 92 122 51 75

Техничар за друмски саобраћај 684 136 87 102 107 61 104 87

Електротехничар 632 70 142 127 105 97 61 30

Kонфекционар 628 250 31 100 31 32 24 160

Туристички техничар 610 95 31 85 84 57 196 62

Столар 585 205 43 63 79 26 150 19

Трговински техничар 520 119 90 27 186 28 23 47
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Анализа пријављених на евиденцију према претходном радном искуству указује да је 
у 2021. години, без радног искуства укупно пријављено 10.466 лица што је за 22,6% 
мање у односу на прошлу годину, када је на евиденцији било пријављено 13.517 лица 
без радног стажа. Такође, у 2021. години долази и до смањења броја пријављених лица 
која имају радно искуство за 20,3% у односу на претходну годину. У 2021. години укупно 
је пријављено 32.692 лица, која имају радно искуство, а у 2020. години 41.013 лица.

Графикон 2: Проценат брисаних са евиденције ради запослења у 2021. 
години по филијалама
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Под ”брисани са евиденције” се сматрају особе које су у току посматраног периода 
одјављени из евиденције због неког од разлога прописаних законом. Из огла ове 
анализе се посматрају исклјучиво особе које су одјављене због проналаска запослења. 
У 2021. години са евиденције незапослених ради запослења брисано је 31.289 лица, 
односно 1.410 или 4,7% више у односу на 2020. годину. Ради запослења у 2021. години 
просјечно је брисано 2.607 лица са евиденције незапослених на мјесечном нивоу.

Графикон 3: Учешће степена стручне спреме у укупном броју запослених са евиденције 
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ПРЕГЛЕД ТРАЖЕНИХ ЗАНИМАЊА ПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈИ 
ЗАВОДА 

У 2021. години послодавци су изразили потребу за 15.134 радника. Поређења ради 
у 2020. години тражено је 13.196 радника (податак из Истраживања тржишта рада у 
Републици Српској 2020/2021.). , па се може закључити да се тражња која се огледа 
кроз пријаву потреба за радницима у 2021. години повећала за 1.938 или за 14,7%. 
Најтраженија занимања су приказана у табели 5. Десет најтраженијих занимања су: 
Радници без занимања - 1886, обућар - 836, продавач - 772, професор разредне наставе 
- 745, дипломирани економиста - 445, конобар - 340, дипломирани правник - 308, 
професор математике, васпитач у предшколској установи - 239, возачи теретних кола 
- 220. Тридесет занимања приказаних у табели 5 представљају 56,7% укупно тражених 
радника према евиденцији Завода. 
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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 2021. години нема више доктора медицине, зидара и армирача, за којима је 
тражња била значајна у претходној години. 

Табела 5: Преглед тражених радника према евиденцији из Завода за 2021. 
годину 

Р�бр� Занимање Број Проценат Кумулативно
1 Радници без занимања 1886 8,2% 8,2%
2 Обућар 836 4,7% 12,9%
3 Продавач 772 3,8% 16,7%

4 Професор разредне 
наставе 745 3,5% 20,2%

5 Дипломирани економист 445 2,6% 22,8%
6 Kонобар 340 2,3% 25,1%
7 Дипломирани правник 308 2,3% 27,4%
8 Помоћни радник 301 2,2% 29,6%
9 Професор математике 255 1,7% 31,3%

10 Васпитач у предшколској 
устан. 239 1,7% 33,0%

11 Возачи теретних кола 220 1,7% 34,6%
12 Kувар 216 1,6% 36,2%
13 Бравар 213 1,6% 37,8%

14 Медицинска сестра - 
техничар 210 1,5% 39,2%

15 Љекар 207 1,5% 40,7%
16 Економски техничар 175 1,4% 42,1%
17 Професор физике 169 1,4% 43,6%
18 Професор српског језика 153 1,3% 44,8%

19 Професор енглеског 
језика 142 1,2% 46,1%

20 Проф. њемачког језика и 
сродни 141 1,2% 47,2%

21 Дипл. машински инжењер 139 1,2% 48,4%
22 Машински техничар 128 1,1% 49,5%
23 Земљорадник 122 1,1% 50,5%
24 Професор хемије 121 1,0% 51,6%
25 Тесар 120 1,0% 52,5%
26 Професор информатике 118 0,9% 53,5%

27 Дипл. инжењер 
електротехнике 118 0,9% 54,4%

28 Шивач рубља 114 0,8% 55,2%
29 Заваривач 113 0,8% 55,9%
30 Професор биологије 93 0,8% 56,7%



16 ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: РЕГИЈА БАЊА ЛУКА

МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК
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2. ДИО: АНАЛИЗА ПОДАТАКА ИЗ АНКЕТЕ 
ПОСЛОДАВАЦА

Истраживање тржишта рада се проводи у складу са Законом о посредовању у 
запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим програмима рада Завода за запошљавање 
РС. Завод самостално и у сарадњи са надлежним органима  и организацијама истражује 
тржиште рада и на основу тога усмјерава своје активности, публикује информације о 
стању и појавама од значаја за остварење политике запошљавања.
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МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК

Метод узорковања који се користи у овом истраживању је стратифицирани приступ 
узорковању, при чему су кључне варијабле стратификације сектор и величина 
компаније. Укупно је анкетирано 1.100 послодаваца са подручја Републике Српске, 
чиме је узорак репрезентативан у односу на базу података о послодавцима.

Истраживање тржишта рада започето је у новембру 2021. године, када се приступило 
узорковању послодаваца, а затим је извршено тестирање упитника, те проведена обука 
регионалних координатора и анкетара за провођење анкете. Подаци су прикупљани 
од  1. 12. до 31. 12. 2022. године. 

Табела 6. Основне карактериситке узорка 

Укупно послодаваца 1100 100,0%
Број и проценат послодаваца према величини 0 0
Мала предузећа (до 50 запослених) 925 84,1%
Средња (од 50 до 250 запослених) 89 8,1%
Велика предузећа (преко 250 запослених) 86 7,8%
Према дјелатности 0 0
Б (Вађење руда и камена) 9 0,8%
Ц (Прерађивачка индустрија) 310 28,2%
Д (Производња и снабдијевање електричном енергијом, плином, 
паром и климатизација)

14 1,3%

Е (Снабдијевање водом; уклањање отпадних вода, господарење 
отпадом те дјелатности санације околине)

22 2,0%

Ф (Грађевинарство) 77 7,0%
Г (Трговина на велико и на мало; поправак моторних возила и 
мотоцикала)

311 28,3%

Х (Превоз и складиштење) 67 6,1%
И (Дјелатности пружања смјештаја те припреме и услуживања 
хране - хотелијерство и угоститељство)

109 9,9%

Ј (Информације и комуникације) 29 2,6%
К (Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања) 17 1,5%
Л (Пословање некретнинама) 5 0,5%
М (Стручне, научне и техничке дјелатности) 65 5,9%
Н (Административне и помодне услужне дјелатности) 20 1,8%
Р (Умјетност, забава и рекреација) 24 2,2%
С (Остале услужне дјелатности) 21 1,9%

Најзаступљенија предузећа у проведеном истраживању чине друштва са ограниченом 
одговорношћу (62,1%), слиједе самостални предузетници (23,9%), док на акционарска 
друштва отпада 5,1%. Преостали број учесника истраживања највише се односи на 
јавне установе (2,5%). Посматрано према облику власништва највећи проценат односи 
се на приватно власништво (90,64%), 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. 
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Највећи проценат послодаваца у узорку припада дјелатности Г – трговина 28,3%, затим 
Ц- прерађивачка индустрија 28,2% док су на трећем мјесту послодавци из области И – 
угоститељства, 9,9%. Овај налаз истраживања је у складу са оквиром за узорковање, 
што потврђује да се ради о репрезентативном узорку. 

Посматрано према величини, од 1.100 послодаваца обухваћених анкетирањем, 
највише је малих предузећа (84,1%), слиједе средња предузећа (8,1%), а велики 
послодавци чине 7,8% од укупног броја анкетираних послодаваца.

Према години оснивања анкетирано је највише предузећа која послују преко три 
године, односно њих 89%. На ово питање 4,9% послодаваца није одговорило, а 6,1% од 
укупног броја анкетираних послује краће од три године.
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АНАЛИЗА 
ЗАПОСЛЕНИХ 
РАДНИКА КОД 
АНКЕТИРАНИХ 
ПОСЛОДАВАЦА
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АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА КОД 
АНКЕТИРАНИХ ПОСЛОДАВАЦА

Од укупно запослених 68.580 радника код анкетираних послодаваца, њих 33.546 
(48,9%) је запослено у индустријским дјелатностима. Дакле, скоро половина запослених 
радника припада индустријским дјелатностима.

Табела 7. Број радника према општим дјелатностима 

Дјелатност
Број 

запослених 
радника

Број 
запослених 

жена

Удио жена у 
укупном броју 

запослених

Грађевинарство 2.871 418 14,6%
Индустријске дјелатности 33.546 14.891 44,4%
Трговина 14.066 8.215 58,4%
Услужне дјелатности 18.097 7.352 40,6%
Укупно 68.580 30.876 45,0%

Графикон 4. Проценанат запослених радника по дјелатностима 
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Табела 8. Старосна структура радника

Дјелатност 1 2 3 4 5 6 7 8

Грађевинарство 476 55 16,6% 11,6% 322 39 11,2% 12,1%
Индустријске 
дјелатности 6.201 2.654 18,5% 42,8% 1.863 557 5,6% 29,9%

Трговина 3.523 1.982 25,0% 56,3% 485 222 3,4% 45,8%
Услужне 
дјелатности 3.591 1.495 19,8% 41,6% 1.127 316 6,2% 28,0%

Укупно 13�791 6�186 20,1% 44,9% 3�797 1�134 5,5% 29,9%

1 - Број запослених радника млађих од 30 година

2 - Број запослених радника млађих од 30 година (жене)

3 - Удио млађих од 30 у укупном броју запослених

4 - Удио жена у укупном броју запослених млађих од 30

5 - Број радника старијих од 60

6 - Број запослених радника старијиих од 60 (жене)

7 - Удио старијих од 60 у укупном броју запослених

8 - Удио жена у укупном броју запослених старијих од 60

Kод 1.100 анкетираних послодаваца запослено је 65.580 радника, од чега жене чине  
30.876 или 45%. Од поменутог броја запослених, њих 13.791 је млађе од 30 година или 
20,1% од чега је 6.186 жена (44,89), док је 3.797 радника старије од 60 година или 5,5%, 
од чега су 1.134 женe (29,9%).
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ЗАДОВОЉСТВО КОМПЕТЕНЦИЈАМА РАДНЕ СНАГЕ

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). 

Највећи проценат послодаваца је оцијенио комуникацију на страном језику као 
незадовољавајућу (16,2%), предузетништво и самоиницијативност (7,2%), дигиталне 
компетенције (5,9%) и математичка писменост и основне компетенције (5,0%). Значајан 
проценат послодаваца је оцијенио скоро све компетенције као нити задовољавајуће 
нити незадовољавајуће: предузетништво и самоиницијативност (25,9%), комуникација 
на страном језику (25,3%), математичка писменост и основне компетенције у науци и 
технологији (23,8%), дигиталне компетенције (22,7%), смисао за културу и истраживање 
кроз културу (20,1%), те способност учења (19,4%). Када се проценат послодаваца који 
су незадовољни комбинује са процентом послодаваца који су задовољни, постоји 
простор за унапређење у готово свим подручјима компетенција. 

Табела 9: Задовољство послодаваца способностима, знањима и вјештинама 
радника које тренутно запошљавају према ЕУ оквиру компетенција
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Комуникација на матерњем језику 0,5% 2,5% 0,4% 5,8% 90,8%

Комуникација на страном језику 1,2% 25,0% 16,2% 25,3% 32,4%

Математичка писменост и основне 
компетенције у науци и технологији 1,5% 16,7% 5,0% 23,8% 53,0%

Дигиталне компетенције 1,5% 16,0% 5,9% 22,7% 53,8%

Способност учења 1,7% 3,4% 3,5% 19,4% 72,1%

Међуљудске и социјалне компетенције 1,5% 2,8% 1,2% 11,6% 82,8%

Предузетништво и самоиницијативност  2,2% 16,6% 7,2% 25,9% 48,1%

„Смисао“ за културу и изражавањe кроз 
културу 2,6% 21,5% 3,5% 20,1% 52,2%
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ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА КОЈА ДОЛАЗЕ ДИРЕКТНО ИЗ 
ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Од укупног броја анкетираних послодаваца (1100) у просјеку њих 850 није у току 2021. 
године запошљавало раднике који долазе директно из општих школа, стручних и 
техничких или са универзитета. 

Свега 97 (8,8%) послодаваца од оних који су запослили нове раднике је запослило 
тражиоце посла који долазе директно из опште средње школе, 181 (16,5%) је запослило 
тражиоце посла који долазе из техничке и стручне школе, а 122 (11,1%) тражиоце посла 
који директно долазе са универзитета.

Табела 10: 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 97 8,8% 181 16,5% 122 11,1%
Не 873 79,4% 835 75,9% 856 77,8%
Без одговора 130 11,8% 84 7,6% 122 11,1%
 Укупно 1100 100,0% 1100 100,0% 1100 100,0%

Ови одговори могу указивати или на недовоњну заинтересованост послодаваца за 
запошљавање лица која долазе директо из образовног система, неусклађеност понуде 
са потражњом, или као посљедицу негативних демографских промјена. Овај податак 
потребно је размотрити код креирања политика за наредни период који повезују 
образовање и тржиште рада. 

Табела 11: 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%
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Послодавци који су анкетирани на територији филијале Бања Лука су, у односу на друге 
филијале, у апсолутним износима запошљавали више лица која долазе директно из 
образовног система, што је и очекивано узимајући у обзир развијеност тржишта по 
регијама.  Међутим, када се посматра у релативним износима, 20,3% послодаваца из 
Приједора је запошљавало лица која директно долазе из техничких и стурчних школа, 
у односу на  тек 7,5% послодаваца из Источног Сарајева. Када се посматрају опше 
школе, 13,8% послодаваца из Приједора је запошљавало лица директног из обрзвоног 
система, а тек 2,8% је случај у Источном Сарајеву. Међутим, 16,0% послодаваца из 
Источног Сарајева запошљавало је диломиране студенте са Универзитета 

Графикон 5. Запошљавање лица из образовног система
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УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ ТРАЖИОЦИМА ПРВОГ ПОСЛА

Kада су у питању недостаци тражиоцима првог посла послодавци су препознали 
сљедеће: лицима која долазе директно из општих школа 50 послодаваца (51,5% 
од укупног броја послодаваца који су запошљавали ову категорију радника) је 
окарактерисало као највећи недостатак радног и животног искуства или зрелости. Када 
су у питању техничке школе 99 послодаваца (54,7%) је као највећи недостатак навело 
недостатак потребних техничких вјештина као и вјештина специфичних за дати посао, 
а када је ријеч о универзитетима 69 (56,6%) послодаваца је као највећи недостатак 
препознало такође недостатак искуства. Овдје су истакнути одговори највећег броја 
послодаваца од укупног броја њих који су понудили одговор на ово анкетно питање. 

Табела 12: Процјена недостатака тражиоца првог посла   

Идентификовани недостаци 
тражиоца посла који долазе из 
образовног система

Број послодаваца који је 
препознао недостатак

Проценат послодаваца 
у односу на укупан број 

послодаваца који су 
запошљавали тражиоце посла 

из образовног система
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Недостају потребне техничке вјештине 
или вјештине специфичне за посао 47 99 59 48,5% 54,7% 48,4%

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

30 37 22 30,9% 20,4% 18,0%

Вјештине писмености/рачунања 7 10 3 7,2% 5,5% 2,5%
Неприлагођени систем образовања 20 51 32 20,6% 28,2% 26,2%
Лош став према раду или недостатак 
мотивације (нпр. лоша радна етика, 
тачност, манири) 

29 49 16 29,9% 27,1% 13,1%

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

50 90 69 51,5% 49,7% 56,6%

Остало (наведите) 0 3 6 0,0% 1,7% 4,9%
Напомена: Проценат представља број послодаваца који је одабрао наведени узрок у односу 
на укупан број послодаваца који су запослили тражиоце посла који су дошли директно из 
образовног система - опште средње школе 
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ЗАПОШЉАВАЊА 
НОВИХ РАДНИКА У 
2022. ГОДИНИ
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ПЛАНИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА НОВИХ 
РАДНИКА У 2022. ГОДИНИ

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању (1.100), 676 планира 
запошљавати нове раднике у 2022. години (61,5%). Посматрано по филијалама, најнижи 
проценат послодаваца који планира нова запошљавања је у Требињу (53,6%), а највећи 
у Бијељини (69,5%). 

Сљедећих 20 занимања представљају 71,5% укупних планова запошљавања радника 
у 2022. години: Радник за једноставне послове, продавач-трговац, шивач, конобар 
аутолимар, обућар, бравар, помоћни радник у производњи, столар, возач камиона, 
кувар, заваривач – варилац, обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће, 
механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер, тесар, возач теретног 
возила, инжењер електротехнике, зидар, електротехничар и армирач.

Табела 13: Планови запошљавања у 2022. години по занимањима

Занимање Број радника %
Радник за једноставне послове 1410 24,45%
Продавач-трговац 379 6,57%
Шивач 325 5,64%
Конобар 226 3,92%
Аутолимар 200 3,47%
Обућар 170 2,95%
Бравар 167 2,90%
Помоћни радник у производњи 163 2,83%
Столар 158 2,74%
Возач камиона 119 2,06%
Кувар 112 1,94%
Заваривач - Варилац 107 1,86%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 100 1,73%
Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 93 1,61%
Тесар 82 1,42%
Возач теретног возила 70 1,21%
Инжењер електротехнике 70 1,21%
Зидар 62 1,08%
Електротехничар 56 0,97%
Армирач 55 0,95%
Остала занимања 1.643 28,49%
Укупно 5.767 100,00%
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Анкетирани послодавци са регије Бања Лука планирају запослити преко 3.000 радника 
у 2022. години, а најтраженија занимања су радник за једноставне послове, шивач, 
продавач, столар, обућар, док послодавци са добојске регије планирају запослити 
око 1.000 радника, а међу најтраженијим занимањима послодавци наводе продавач, 
обућар, конобар, возач, шивач, бравар. Послодавци из филијале Бијељина планирају 
запослити око 800 радника у 2022. години и то сљедећих занимања: аутолимар, радник 
за једноставне послове, бравар, продавач, конобар, прерађивач, шивач. 

Када је у питању филијала Источно Сарајево натраженија занимања у 2022. години 
која послодавци планирају запослити су шивач, пластичар, конобар, продавач, 
столар, док ће у филијали Приједор послодавци највећу потребу имати за шивачима, 
конобарима и радницима у производњи. У филијали Требиње послодавци ће највећу 
потребу имати за радницима за једноставне послове, конобарима и металобрусачима, 
док ће послодавци из филијале Зворник имати потребу за продавачима, радницима у 
производњи, куварима и сл.

ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА СА НАПРЕДНИМ 
ИНФОРМАТИЧКИМ ЗНАЊИМА

Данас се јавља све значајнија улога информационих технологија у пословању. Бројни 
су разлози за уврштавање информационих технологија у своје пословање као и 
запошљавање радника са напредним информатичким знањима. 

На питање планирају ли запослити раднике са напредним информатичким знањима, 
23,1% послодаваца се изјаснило да планира, док 75,1% послодаваца нема у плану 
запошљавање радника са напредним информатичким знањима. 

Табела 14: Запошљавање радника са напредним информатичким знањима

Да ли планирате запослити раднике 
са напредним информатичким 
знањима?

Да Не

Број послодаваца % Број послодаваца %

Бања Лука 70 23,5% 218 73,2%
Бијељина 27 30,3% 62 69,7%
Добој 31 29,5% 74 70,5%
Источно Сарајево 9 13,8% 56 86,2%
Приједор 9 14,5% 52 83,9%
Требиње 8 22,2% 28 77,8%
Зворник 2 10,0% 17 85,0%
Укупно 156 23,1% 507 75�1%
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Табела 15: Запошљавање радника са напредним информатичким знањима по дјелатностима

Да ли планирате запослити раднике са напредним 
информатичким знањима?

Број 
послодаваца %

Грађевинарство 57 8,4%
Да 9 15,8%
Не 47 82,5%
Без одговора 1 1,8%
Индустријске дјелатности 257 38,1%
Да 55 21,4%
Не 196 76,3%
Без одговора 6 2,3%
Трговина 151 22,4%
Да 28 18,5%
Не 120 79,5%
Без одговора 3 2,0%
Услужне дјелатности 210 31,1%
Да 64 30,5%
Не 144 68,6%
Без одговора 2 1,0%
Укупно 675 100,0%
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Планирано је запошљавање 346 радника са напредним информатичким знањима, од 
чега више од пола, тачније 51,45%, у услужним дјелатностима.

Табела 16: Планирано запошљавање радника са напредним 
информатичким знањима по дјелатности

Дјелатност Број радника са напредним 
информатичким знањима %

Грађевинарство 17 4,91%
Индустријске дјелатности 110 31,79%
Трговина 41 11,85%
Услужне дјелатности 178 51,45%
Укупно 346 100.00%

Највећи број послодаваца (38,1% од укупно њих 675 који су одговарали на ово 
питање) планира запошљавање радника са напредним информатичким знањима у 
индустријској дјелатност.
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ И 
СТУДЕНТЕ

Од укупног броја анкетираних послодаваца (1.100) њих 661 односно 60,1% немају 
никакве могућности (ментора, опрему, материјал или простор) да понуде практичну 
наставу за ученике и студенте, а  39,9% има такве могућности. 

Оно што послодавци могу понудити се разликује и по филијалама, али 36,7% може 
обезбједити ментора, 32,5% може обезбједити опрему, 31% материјал, а 32,3% 
послодаваца има услове да обезбједи простор.

Табела 17: Услови за извођење практичне наставе

Имате ли могућности да примате ученике и 
студенте на практичну наставу?  (изабрати 
посљедњу опцију ако нема, и прећи на сљедеће 
питање)� Ако да, шта можете обезбиједити од 
наведеног:

1 2 3 4 5

Број послодаваца 404 358 341 355 661
Проценат 36,7% 32,5% 31,0% 32,3% 60,1%

1 - Можемо обезбиједити ментора за практичну наставу

2 - Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу

3 - Можемо обезбиједити материјал за практичну наставу

4 - Можемо обезбиједити простор за практичну наставу

5 - Не, немамо такве могућности
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Када погледамо истраживање тржишта рада за 2020/2021. годину, укупан број 
послодаваца који је био спреман да понуди практичну наставу за ученике и студенте је 
износио 29,4% од укупног броја анкетираних послодаваца из узорка, дакле ове године 
је послодаваца који могу понудити услове за извођење практичне наставе више за 
10,5% процентних поена. Највећи број послодаваца је спреман понудити ментора 
за практичну наставу. Послодавци из регије Бијељина и Добој су у највећој мјери у 
могућности обезбиједити услове за организовање практичне наставе.

Табела 18: Број послодаваца који имају могућности понудити практичну 
наставу за ученике и студенте, по филијалама

Имате ли могућности да примате ученике и студенте 
на практичну наставу?  (изабрати посљедњу опцију 
ако нема, и прећи на сљедеће питање)� Ако да, шта 
можете обезбиједити од наведеног:

1 2 3 4 5

Бања Лука 36,4% 31,7% 30,7% 30,7% 61,6%
Бијељина 47,7% 35,9% 33,6% 39,8% 46,9%
Добој 42,3% 41,7% 40,5% 38,0% 55,8%
Источно Сарајево 33,0% 28,3% 27,4% 30,2% 65,1%
Приједор 24,8% 33,0% 31,2% 33,9% 64,2%
Требиње 37,3% 28,4% 25,4% 29,9% 62,7%
Зворник 21,9% 6,3% 0,0% 3,1% 75,0%
Укупно 36,7% 32,5% 31,0% 32,3% 60,1%

1 - Можемо обезбиједити ментора за практичну наставу

2 - Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу

3 - Можемо обезбиједити материјал за практичну наставу

4 - Можемо обезбиједити простор за практичну наставу

5 - Не, немамо такве могућности

Графикон 7: Проценат послодаваца који могу обезбиједити услове за практичну наставу
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Према исказаним потребама послодавци имају могућност да организују практичну 
наставу или обуку за 3.642 ученика или студента и то за сљедећа занимања: 
текстилни техничар 1200 (32,5% свих исказаних могућности), продавач 183 (5,02%), 
електеротехничар 121 (3,32%), кувар 121 (3,32%), конобар 111 (3,05%), шивач 108 (2,97%), 
бравар 106 (2,91%), столар 92 (2,55%), инжењер елетротехнике 83 (2,28%), и  заваривач 
71 (1,95%). Ових 10 занимања чине 60,32% исказаних могућности за  организацију 
практичне наставе или обуке. 

Табела 19: Преглед занимања за која послодавци имају могућност да 
организују практичну наставу или обуку за ученике и студенте

Занимање Број ученика или студената Проценат
Текстилни техничар 1200 32,95%
Продавач-трговац 183 5,02%
Електротехничар 121 3,32%
Кувар 121 3,32%
Конобар 111 3,05%
Шивач 108 2,97%
Бравар 106 2,91%
Столар 93 2,55%
Инжењер електротехнике 83 2,28%
Заваривач - Варилац 71 1,95%
Математичар 70 1,92%
Машински техничар 65 1,78%
Економиста 62 1,70%
Механичар електроничар - мехатроничар - 
ЦНЦ оператер 62 1,70%

Информатичар 48 1,32%
Моделар и конструктор обуће 45 1,24%
Обућар 41 1,13%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова 
обуће 40 1,10%

Месар 39 1,07%
Електричар одржавања 37 1,02%
Остала разна занимања 936 25,70%
Укупно 3642 100,00%
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ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ, СТРУЧНО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗА 
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ

Такође, 888 или 80,7% послодаваца из укупног узорка нема могућност да организује 
обуке за стручно оспособљавање и усавршавање незапослених лица.  Ментора 
може обезбједити 16,9% послодаваца, 15,4% може обезбједити опрему, 14,5% може 
обезбједити материјал за практичну наставу, а 15,2 % има обезбјеђен простор за 
практичну наставу.

Табела 20: Могућности организовања обука, стручног оспособљавања и 
усавршавања за незапослене особе

Имате ли могућности да организујете обуке, стручно 
оспособљавање и усавршавање за незапослене особе 
(ментор, опрема, простор, материјали)?

1 2 3 4 5

Број послодаваца 186 169 160 167 888
Проценат 16.9% 15.4% 14.5% 15.2% 80.7%

1 - Можемо обезбиједити ментора за практичну наставу

2 - Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу

3 - Можемо обезбиједити материјал за практичну наставу

4 - Можемо обезбиједити простор за практичну наставу

5 - Не, немамо такве могућности

Табела 21: Могућности организовања обука, стручног оспособљавања и 
усавршавања за незапослене особе по филијалама

Имате ли могућности 
да организујете 
обуке, стручно 
оспособљавање и 
усавршавање за 
незапослене особе 
(ментор, опрема, 
простор, материјали)?

Можемо 
обезбиједити 

ментора за 
практичну 

наставу

Можемо 
обезбиједити 

опрему за 
практичну 

наставу

Можемо 
обезбиједити 
материјал за 

практичну 
наставу

Можемо 
обезбиједити 

простор за 
практичну 

наставу

Не, немамо 
такве 

могућности

Бања Лука 14,7% 13,3% 12,3% 12,7% 81,2%
Бијељина 24,2% 21,9% 22,7% 23,4% 73,4%
Добој 18,4% 17,8% 17,8% 18,4% 82,8%
Источно Сарајево 18,9% 18,9% 17,9% 17,9% 79,2%
Приједор 10,1% 10,1% 9,2% 9,2% 87,2%
Требиње 22,4% 17,9% 16,4% 20,9% 77,6%
Зворник 18,8% 9,4% 3,1% 3,1% 81,3%

Укупно 16,9% 15,4% 14,5% 15,2% 80,7%
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Најчешћа занимања за која послодавци имају могућност да организују обуку за 
незапослене: шивач, обућар, продавач, обућар, механичар, електротехничар, 
конобар, кројач, аутолимар, столар и кувар. Ових 10 занимања чине 54,9% могућности 
послодаваца  да организују практичну наставу или обуку за незапослена лица.

Табела 22: Занимања за која послодавци имају могућност да организују обуку, 
стручно оспособљавања и усавршавања за незапослене особе

Занимање Број особа %
Шивач 128 10,13%
Обућар 95 7,52%
Продавач-трговац 91 7,20%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 75 5,93%
Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 59 4,67%
Конобар 54 4,27%
Кројач 54 4,27%
Аутолимар 50 3,96%
Столар 44 3,48%
Кувар 44 3,48%
Заваривач - Варилац 41 3,24%
Бравар 35 2,77%
Информатичар 23 1,82%
Помоћни радник у производњи 21 1,66%
Возач теретног возила 21 1,66%
Електротехничар 20 1,58%
Складишни радник 17 1,34%
Аутомеханичар 17 1,34%
Фармацеутски техничар 16 1,27%
Текстилни техничар 15 1,19%
Разна занимања 344 27,22%
Укупно 1264 100,00%
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ОЧЕКИВАНИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ 
ПРЕМА ЗАНИМАЊИМА

Тек мали број послодаваца очекује да ће имати вишак запослених у 2022. години, што 
указује да се послодавци суочавају са повећаном потребом за радном снагом. Међутим, 
према послодавцима који очекују да ће у 2022. години имати вишак запослених (14), 
сљедећих пет занимања ће бити највише погођена: благајник, конобар, кувар, радник за 
једноставне послове, продавач-трговац, ветеринар. Мали број послодаваца је најавио 
вишак запослених тако да овај податак није релевантан када је у питању погођеност 
наведених занимања, осим благајника, гдје је најављен вишак од 68 благајника.

Такође, послодавци су у одговорима на питање о петошкоћама приликом запошљавања 
одређених занимања управо навели конобаре, трговце и куваре као занимања гдје су 
имали највише потешкоћа при запошљавању, што може указивати на пензионисање 
постојећих  радника, или да се ради о радницима којима недостају одговарајућа знања 
и вјештине. 

Табела 23: Занимања која ће остати без посла у 2022. години због вишка 
запослених 

Занимање  Број особа %
Благајник 68 64,2%
Конобар 9 8,5%
Кувар 6 5,7%
Радник за једноставне послове 4 3,8%
Продавач-трговац 4 3,8%
Ветеринар 4 3,8%
Административни радник 4 3,8%
Помоћни радник у производњи 3 2,8%
Возач аутобуса 1 0,9%
Службеник за административно-техничке послове 1 0,9%
Економски техничар 1 0,9%
Пекар 1 0,9%
Укупно 106 100,0%

Графикон 8. Занимања која ће бити вишак у 2022. години
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ЗАКЉУЧЦИ

Интерпретација потражње у погледу најтраженијих занимања показује повећање 
тражње код: радника без занимања - неквалификоване радне снаге (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 2021. години нема више доктора 
медицине, зидара и армирача, за којима је тражња била значајна у претходној години. 

Од укупно запослених 68.580 радника код анкетираних послодаваца њих 33.546 
(48,9%) је запослено у индустријским дјелатностима. Дакле, скоро половина запослених 
радника припада индустријским дјелатностима.

Када је у питању анализа 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. Значајан проценат послодаваца је оцијенио 
скоро све компетенције као нити задовољавајуће нити незадовољавајуће. Када се 
проценат послодаваца који су незадовољни комбинује са процентом послодаваца који 
су задовољни, постоји простор за унапређење у готово свим подручјима компетенција.

Мали број анкетираних послодаваца је запошљавао лица која долазе директно из 
образовног система. Стога, ови резултати се требају узети у обзир код креирања 
политика за наредни период који повезују образовање и тржиште рада. 

Kада су у питању недостаци тражиоцима првог посла послодавци су препознали 
сљедеће: лицима која долазе директно из општих школа је највећи недостатак радног 
и животног искуства или зрелости. Када су у питању техничке школе највише недостаје 
потребних техничких вјештина као и вјештина специфичних за дати посао, а када 
је ријеч о универзитетима тражиоцима првог посла такође недостаје искуство. Ове 
одговоре послодаваца је потребно узети у обзир када је у питању оспособљавање 
ученика и студената за самостално обављање послова.

Сљедећих 20 занимања представљају 71,5% укупних планова анкетираних послодаваца 
када је у питању запошљавање нових радника у 2022. години: радник за једноставне 
послове, продавач-трговац, шивач, конобар, аутолимар, обућар, бравар, помоћни 
радник у производњи, столар, возач камиона, кувар, заваривач – варилац, обућарски 
радник - шивач горњих дијелова обуће, механичар електроничар - мехатроничар 
- ЦНЦ оператер, тесар, возач теретног возила, инжењер електротехнике, зидар, 
електротехничар и армирач.

Већина послодаваца (75,1%) нема у плану запошљавање радника са напредним 
информатичким знањима. Овај податак се може посматрати у односу на занимања 
гдје се планирају нова запошљавања у 2022. години. Описи послова наведених 
занимања вјероватно подразумијевају основна информатичка знања, што не 
имплицира да другим послодавцима нису неопходни радници са напреднијим 
информатичким знањима.
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У односу на истраживање тржишта рада 2020/2021 ове године је више за 10,5% 
процентних поена послодаваца који могу понудити услове за извођење практичне 
наставе за ученике и студенте. Највећи број послодаваца је спреман понудити 
ментора за практичну наставу. Послодавци из регије Бијељина и Добој су у највећој 
мјери у могућности обезбиједити услове за организовање практичне наставе.

Најчешћа занимања за која послодавци имају могућност да организују обуку, стручно 
оспособљавање и усавршавање за незапослене: шивач, обућар, продавач, 
механичар, електротехничар, конобар, кројач, аутолимар, столар и кувар. Ових 10 
занимања чине 54,9% могућности послодаваца  да организују практичну наставу или 
обуку за незапослена лица.

Тек мали број послодаваца очекује да ће имати вишак запослених у 2022. години, што 
указује да се послодавци суочавају са повећаном потребом за радном снагом. Вишак 
запослених у 2022. години се у највећој мјери односи на  благајнике, гдје је најављен 
вишак од 68 благајника. Овај податак треба узети у обзир и благовремено припремити 
мјере за реинтеграцију наведеног занимања у тржиште рада.

Фокус анкетирања послодаваца јесте на идентификовању краткорочних потреба 
послодаваца, а (квантитативне) информације, које се прикупљају давањем одговора 
на питања у упитнику, у првом реду служе за антиципирање стопа креирања и гашења 
послова према региону, економском сектору, или величини привредних субјеката. 
Кроз анкетни упитник је развијен систем за антиципирање будућих потреба ослања се 
само на краткорочне перспективе тј. идентификује очекивања за период од једне до 
максимално три године, јер се послодавац пита о његовим очекивањима у наредном 
периоду. 

На бази ове анкете могуће је идентификовати најперспективнија занимања, као и 
потребе за вјештинама, али и добити сазнања о томе где постоје ‘уска грла’ када је 
реч о попуњавању слободних послова. Сличан инструмент за опажање краткорочних 
тенденција на тржишту рада користе и службе за запошљавање из региона.  

Ова анкета као извор информација о потребама тржишта рада представља позитиван 
примјер, будући да се спроводи у континуитету и да је на бази ње креирана 
велика база података која би могла да се користи за прављење прогноза на бази 
једнодимензионалних модела, као и комплексних вишедимензионалних модела 
временских серија. Међутим, она има и своје недостатке. Један од њих произлази из 
недосљедности у спровођењу инструмента. Благом модификацијом питања губи се 
континуитет у праћењу података.

Недостатци су откривени и у једностраности у смислу да су најчешће изостављене 
информације о понуди коју формирају лица која излазе из образовног система. 
Комбиновањем података који су расположиви у информационом систему Завода за 
запошљавање и системима осталих релевантних институција, омогућило би да се 
прогнозе формирају и за дужи временски период. Неопходно тежити да се питања 
из упитника не мијењају, као и да се подаци користе у развоју политика, прије свега 
креирањем вишњгодишњих трендова и пројекција.
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ПРЕПОРУКЕ

• 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 обезбједити развој 
неформалних облика образовања који треба да прате развој укупног система 
образовања. Обезбједити 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 рада, 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. 


