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С циљем анализе интеракције између 
послодаваца и Завода, пројектни тим је 
у сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске прикупио расположиве 
податке о слободним радним мјестима које 
су послодавци доставили Заводу. Завод за 
запошљавање Републике Српске користи 
савремени ЦРМ систем који омогућава 
свеобухватно праћење објављених 
огласа, те веома лако екстрактовање 
података како би се расположиви подаци 
анализирали. 

За годину анализе је одабрана 2020. 
година, што носи одређена ограничења 
везана за ефекте пандемије, али је 
то посљедња расположива година за 
истраживаче за коју су се подаци могли 
добити у цјелости, за 12 мјесеци. 

УВОД

Потреба за консолидацијом информација 
о објављеним радним мјестима се 
посљедњих пар година наводи као 
приоритет Европске уније за Босну и 
Херцеговину. 

У Извјештају о Босни и Херцеговини за 
2019. годину1 наводи се да БиХ нема 
централну базу података као предуслов за 
прикључивање ЕУРЕС - Европској мрежи за 
сарадњу служби за запошљавање. Наводи 
се да је неопходно да се са информацијама 
које се објављују путем јавних служби 
за запошљавање консолидују подаци, 
односно да се креира једна јединствена 
тачка на којој би све те информације биле 
доступне. На тај начин би се објединили 
подаци о потражњи за радном снагом.

У   извјештају  о  Босни и Херцеговини за 2020.  
и 2021. годину уз документ Саопштење 
Комисије Европском парламенту, Вијеćу, 
Европском економском и социјалном 
одбору и Одбору регија (Саопштење о 
политици проширења ЕУ)2, у поглављу 
5., „Способност преузимања обавеза 
чланства“, везано за поглавље 2 „Слобода 
кретања радника“, наведено је да у 
извјештајном периоду није постигнут 
никакав напредак везано за израду 
цјелодржавне базе података о слободним 
радним мјестима. 

Ово питање је остало једно од ријетких 
неусклађених питања у оквиру радне 
групе за слободно кретање радника 
(Acquis поглавље 2). 

1	 Саопштенје	комисије	Европском	парламенту	
и	Вијећу	“Мишлјенје	комисије	о	захтјеву	Босне	и	
Херцеговине	за	чланство	у	Европској	унији”.	Брисел,	
29.05.2019.	ЦОМ(2019)	261	финал
2	 РАДНИ	ДОКУМЕНТ	ОСОБЉА	КОМИСИЈЕ	
Извјештај	о	Босни	и	Херцеговини	за	2020.	уз	
документ	Саопштење	Комисије	Европском	
парламенту,	Вијећу,	Европском	економском	и	
социјалном	одбору	и	Одбору	регија	Саопштење	о	
политици	проширења	ЕУ	за	2020.
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Информациони систем Завода за 
запошљавање Републике Српске
 

У септембру 2019. године нова апликација ЦРМ у потпуности је имплементирана у свим 
организационим јединицама Завода. Сви бирои су опремљени новим рачунарима за 
све кориснике. У ЦРМ је интегрисана и досадашња апликација ЕЛМО, подсистем за 
унос и регистрацију незапослених лица у јединствен систем за наплату доприноса 
Пореске управе Републике Српске.

ЦРМ систем служи за прикупљање података о незапосленим лицима и потребама 
послодаваца, те посредовању у запошљавању упаривањем податка о понуди и 
потражњи. Такође, систем прати кретања на евиденцији, профилисање и индивидуалне 
планове запошљавања, те даје улазне параметре за статистичко-аналитичко 
извјештавање у вези незапослености, како унутар институције, тако и за све вањске 
кориснике.

Информациони систем Завода за запошљавање Републике Српске садржи модул који 
евидентира низ корисних информација о огласима и траженим радницима на подручју 
Републике Српске. Информациони систем омогућава генерисање базе података у Excel 
табели са сљедећим информацијама:

• Регистарски број пријаве 

• Филијала (шира географска подручја) и бирои (локалне испоставе)

• Јединствени идентификациони број послодавца и назив послодавца

• Опис и шифра дјелатности1, те опис и шифра дјелатности према класификацији 
Пореске управе РС

• Број радника које послодавац тражи и колико је радника упућено послодавцу 

• Занимање (шифра занимања, опис и струка као ужи појам)

• Тражени степен образовања 

• Послови радника (опис)

Шта се тражи од Завода за запошљавање Републике Српске, односно у бази се налази 
информација да ли је објављен оглас по поднесеној пријави, да ли је потребно 
посредовање по поднесеној пријави без оглашавања, да ли се ради о пријави без 
оглашавања и да ли је оглас упућен на огласну таблу бироа

Рок за пријаву

Датум подношења и датум пријема пријаве 

Начин запослења (одређено, неодређено и сл.)

Овако успостављен информациони систем представља солидну основу за редовно 
провођење извјештавања на континуираној основи.

1	 Класификација	дјелатности	у	Републици	Српској	која	је	израђена	је	на	основу	Статистичке	
класификације	економских	дјелатности.
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анализа
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Методологија и анализа

Овај извјештај настао је искључиво на основу података који су достављени од стране 
Завода. Подаци су обрађивани и припремани у складу са потребама истраживања, 
а њихово тумачење је искључиво кроз кориштење рацио анализа. Рацио анализа 
је најчешћи метод анализе овакве врсте података. Показатељи или рацио бројеви 
представљају односе између посматраних позиција и имају вриједност само када 
су правилно протумачени. Тумачење показатеља врши се у односу на одређене 
стандарде, а са циљем доношења закључака о количини и врсти огласа са којима завод 
манипулише у посматраном периоду.

За извођење адекватних закључака било је потребно извршити одређену припрему. 
Та се припрема података за анализу првенствено односи на класификацију правних 
лица на јавна и приватна. Сва правна лица која су у свом називу имала а.д., д.о.о. или 
с.п. (самостални предузетник), класификована су као приватна, док су предузећа која су 
у свом називу имала додатак јавна установа, јавно предузеће, предшколска установа, 
општина и слично класификована су као јавна. За правна лица гдје је недостајао опис 
ове природе, кориштен је Bisnode мрежни сервис с циљем идентификације правног 
статуса. Остали подаци су искориштени у облику који је аутоматски извезен из 
информационог система Завода за запошљавање Републике Српске.

869
(6,6%)

Приједор

643
(4,9%)

                Зворник

           1.840
      (13,9%)
Бијељина

4.410
(33,4%)

Банја Лука

2.261
(17,1%)

Источно Сарајево

944
(7,1%)

Требинје

2.242
(17,0%)
Добој

ГОДИШНЈЕ

ПРОСЈЧНО МЈЕСЕЧНО

ГОДИШНЈЕ

ПРОСЈЧНО МЈЕСЕЧНО

Број тражених радника по регијама 
у 2020. години
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Табела 1. Укупан и просјечан број огласа и тражених радника radnika

Категорија Огласи Број радника

Укупно 8.566 13.209

Просјечно мјесечно 714 1.100

Просјечно дневно 23 36

Табела 2. Број огласа и број тражених мјеста по мјесецима

Мјесец Број огласа Проценат Број тражених 
радника Проценат

1 571 6,7% 1.152 8,7%

2 793 9,3% 1.544 11,7%

3 479 5,6% 761 5,8%

4 151 1,8% 226 1,7%

5 316 3,7% 649 4,9%

6 349 4,1% 534 4,0%

7 535 6,2% 880 6,7%

8 1.419 16,6% 1.845 14,0%

9 1.338 15,6% 2.007 15,2%

10 1.240 14,5% 1.723 13,0%

11 725 8,5% 1.044 7,9%

12 650 7,6% 844 6,4%

Укупно 8.566 100,0% 13.209 100,0%

Број огласа и број тражених радника по 
мјесецима

У 2020. години било је укупно 8.566 огласа којима се путем Завода за запошљавање 
Републике Српске тражило лице за запослење, при чему је 1.861 правно лице (предузеће, 
институција, установа или удружење) тражило 13.209 радника. С обзиром на присутну 
пандемију КОВИД-19, уочљив је пад броја огласа и тражених радника у мјесецима 
од марта до јула 2020. године. Узимајући све мјесеце у обзир, просјечно је тражено 
око 1.100 радника мјесечно, док ако из анализе искључимо мјесеце од марта до јула, 
добијемо да је просјечан број тражених радника мјесечно износио 1.451. Просјечан 
број огласа износи око 714 мјесечно, односно око 962, ако из анализе искључимо 
мјесеце од марта до јула због периода у ком је цијела економија била затворена услијед 
пандемије корона вируса.

У 2020. години највише огласа је објављено у периоду од августа до октобра, када је 
објављено 42,21% огласа, односно 46,6% тражених радних мјеста.
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Осцилације броја огласа и броја тражених радника по мјесецима могу се јасно видјети 
на Графикону 1. Као што је већ истакнуто, податке за први дио године треба узети са 
резервом јер је услијед пандемије КОВИД-19 дошло до смањења потражње за радном 
снагом.

На основу критеријума постављених од стране послодаваца, Завод је извршио 
прелиминарну селекцију кандидата и њихово информисање о условима понуде. 
Кандидати су упућивани послодавцима, на начин да су усмјеравани да се пријаве на 
објављена радна мјеста. 

По исказаним потребама послодаваца, запослено је 7.797 незапослених лица, односно 
59% исказаних потреба послодаваца је задовољено. Од 490 захтијева послодавци 
су одустали из разлога престанка потребе за радницима, док остале потребе нису 
испуњене из различитих разлога, међу којима доминирају сљедећи1:

• На евиденцији Завода није било пријављених лица са траженим занимањем

• Лица нису имала тражена знања и вјештине

• Лица нису прихватила понуду послодавца због незадовољавајућих услова рада 

• Послодавац није доставио повратну информацију о задовољењу потребе, итд.

1	 Извјештај	о	раду	и	пословању	ЈУ	Завод	за	запошљавање	Републике	Српске	за	2020.годину
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Графикон 1: Број огласа и број тражених радника по мјесецима
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Број пријављених потреба и број 
тражених радника по врсти правног 
лица

Посматрано по врсти правог лица, приватна предузећа (д.о.о. и а.д.) и самостални 
предузетници чине 37,6% свих пријављених потреба за запошљавањем радника 
(ППЗР), односно 52,6% укупног броја тражених радника. Највећи број ППЗР (62,4%) 
ипак долази из јавних установа, предузећа, образовних установа, дјелатности државне 
управе и слично. Другим ријечима, значајан број ППЗР долази из правних лица која по 
свом статусу спадају у јавни сектор. Међутим, приватна предузећа траже више радника, 
односно 52,6% укупног броја радника тражила су предузећа из реалног сектора, јер се 
најчешће подноси пријава за већи број извршилаца.

Табела 3. Број ППЗР и тражених радних мјеста према врсти правног лица

Врста 
предузећа Број ППЗР Проценат Број тражених 

радника Проценат

Приватна 
предузећа (д.о.о.) 1717 20,0% 4695 35,5%

Приватна 
предузећа (а.д.) 804 9,4% 1369 10,4%

Самостални 
предузетник 

(с.п.)
704 8,2% 880 6,7%

Остало 5341 62,4% 6265 47,4%

Укупно 8566 100,0% 13209 100,0%
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Начин обраде пријава потреба за 
запошљавање радника

У складу са чланом 17. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме 
незапослености Републике Српске послодавац има обавезу да Заводу доставља пријаве 
о потреби за радницима и извјештај о запослењу радника. 

Од суштинског је значаја на који начин Завод процесуира ППВ, односно шта послодавци 
желе да добију од Завода и на који начин Завод испуњава њихова очекивања.

Према Закону, Завод је дужан да, најдаље у року од три дана од дана достављања 
пријаве, потребу за радницима огласи на огласној табли и интернетској страници 
Завода те, ако послодавац захтијева, и у средствима јавног информисања доступним 
грађанима у Републици1.

Подаци доступни у бази не дају посве јасну слику о томе каква су очекивања 
послодаваца. Наиме, достављени подаци показују да од укупног броја ППЗР (8.566), 
39,8% је поднијето као пријава без захтијева за оглашавање. То би се могло подвести 
под пријаве које неће да буду оглашене у средствима јавног информисања, али морају 
да буду оглашене на интернетској страници завода и на огласним плочама. У 23,3% 
случајева објављен је оглас по поднесеној пријави, а у 18,4% случајева тражено је 
посредовање по поднесеној пријави без оглашавања.

Графикон 2. Проценат послодаваца који је исказао потребу за различитим облицима 
оглашавања

Важно је напоменути да, због ручног уношења података од стране различитих особа, 
постоји могућност да анализирани уноси не одражавају стварно стање по питању 
начина процесуирања ППЗР. У том контексту, резултати би требало да се тумаче као 
недовољно прецизни, али може да се да оквирна представа о начину оглашавања 
путем Завода за запошљавање РС.

1	 Закон	о	посредовању	у	запошљавању	и	правима	за	вријеме	незапослености	Републике	Српске
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Укупно је за 28,8% огласа од послодаваца из јавног сектора тражено да се оглас објави 
по поднесеној пријави, у поређењу са 14,2% огласа од послодаваца из приватног 
сектора. Другим ријечима, послодавци у јавном сектору чешће траже да се оглас 
објави по поднесеној пријави, а разлог за то би могле да буду процедуре попуњавања 
слободних радних мјеста. И даље се може рећи да се ради о веома малим процентима, 
јер је у интересу послодавца да се упражњено слободно мјесто огласи, у овом случају 
потпуно бесплатно.

Као што може да се види на Графикону 2, од Завода се у мањем проценту тражи 
посредовање по поднесеној пријави, што би заправо требало да буде кључна улога 
Завода – да лица са евиденције упућује ка испуњавању пријављених потреба за 
радницима. У току 2020. године само је у два случаја тражено посредовање уз провјеру 
психофизиолошких способности радника.

Укупно је у 15,5% огласа послодаваца из јавног сектора тражено посредовање по 
поднесеној пријави без оглашавања, у поређењу са 23,4% огласа послодаваца из 
приватног сектора. Другим ријечима, послодавци у приватном сектору чешће траже да 
се посредује без оглашавања по поднесеној пријави, што се може објаснити сложенијим 
процедурама ангажовања радника у јавном сектору. И даље је потребно значајније 
јачање ове функције, те њено повезивање са индивидуалним савјетовањем.

Табела 4. Објављен оглас по поднесеној пријави – преглед по секторима

Објављен оглас 
по поднесеној 

пријави
Број огласа Проценат Број тражених 

радника Проценат

Јавни сектор 5.341 62,35% 6.265 47,43%

Да 1.537 28,78% 1.790 28,57%

Не 3.804 71,22% 4.475 71,43%

Приватни сектор 3.225 37,65% 6.944 52,57%

Да 459 14,23% 1.532 22,06%

Не 2.766 85,77% 5.412 77,94%

Укупно 8.566 100,00% 13.209 100,00%
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Табела 5. Посредовање по поднесеној пријави без оглашавања – преглед по секторима

Посредовање 
по поднесеној 

пријави без 
оглашавања

Број огласа Проценат Број тражених 
радника Проценат

Јавни сектор 5.341 62,35% 6.265 47,43%

Да 825 15,45% 1.023 16,33%

Не 4.516 84,55% 5.242 83,67%

Приватни сектор 3.225 37,65% 6.944 52,57%

Да 754 23,38% 1.816 26,15%

Не 2.471 76,62% 5.128 73,85%

Укупно 8.566 100,00% 13.209 100,00%

Табела 6. Огласна табла бироа – преглед по секторима

Огласна табла 
бироа Број огласа Проценат Број тражених 

радника Проценат

Јавни сектор 5.341 62,35% 6.265 47,43%

Да 3.027 56,67% 3.473 55,43%

Не 2.314 43,33% 2.792 44,57%

Приватни сектор 3.225 37,65% 6.944 52,57%

Да 903 28,00% 2.875 41,40%

Не 2.322 72,00% 4.069 58,60%

Укупно 8.566 100,00% 13.209 100,00%

Укупно је у 56,7% огласа послодаваца из јавног сектора тражено да се оглас објави на 
огласној табли бироа, у поређењу са 28,0% огласа послодаваца из приватног сектора. 
Другим ријечима, послодавци у јавном сектору чешће траже да се оглас објави на 
огласној табли бироа.
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Број пријава потреба и број тражених 
радника по филијалама

Највише ППЗР и тражених радника евидентирано је у филијали Бања Лука (31,4% ППЗР 
и 33,4% тражених радних мјеста), а слиједе Добој (17,7% ППЗР, 17,0% тражених радних 
мјеста) и Источно Сарајево (15,6% ППЗР и 17,1% тражених радних мјеста). На ове три 
филијале отпада 64,7% свих ППЗР, односно 67,5% свих тражених радника.

Табела 7. Број ППЗР и број тражених радника по филијалама

Филијала Број ППЗР Проценат Број тражених 
радника Проценат

Бања Лука 2.691 31,4% 4.410 33,4%

Бијељина 1.210 14,1% 1.840 13,9%

Добој 1.512 17,7% 2.242 17,0%

Источно 
Сарајево 1.337 15,6% 2.261 17,1%

Приједор 595 6,9% 869 6,6%

Требиње 811 9,5% 944 7,1%

Зворник 410 4,8% 643 4,9%

Укупно 8.566 100,0% 13.209 100,0%
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Број тражених радника
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Број тражених радника по степену 
образовања

Најтраженија радна мјеста су она са високом стручном спремом (40,8% свих тражених 
радних мјеста), а одмах иза њих слиједе квалификовани радници (31,3%). С обзиром на 
значајно учешће образовних установа у ППЗР чије огласе Завод за запошљавање РС 
објављује, те имајући у виду да су педагози и андрагози најтраженија занимања, овако 
висок проценат тражених радника са ВСС степеном је очекиван.

Посматрано по врсти предузећа, међу приватним предузећима (д.о.о., а.д. и самостални 
предузетник) доминирају квалификовани радници. Од укупној броја тражених радника 
у овој категорији, 55,0% се односи на квалификоване (КВ) раднике. С друге стране, код 
јавних предузећа доминира висока стручна спрема, која представља тражени степен 
образовања код 75,3% тражених радних мјеста.

Табела 8. Број тражених радника по степену образовања

Степен образовања Број тражених радника Проценат

1. НК 1.080 8,2%

2. ПК-НСС 831 6,3%

3. КВ 4.140 31,3%

4. ССС 1.598 12,1%

6. ВШС 159 1,2%

7. ВСС 5.392 40,8%

Није битно 9 0,1%

Укупно 13.209 100,0%

Табела 9. Број тражених радника по степену занимања и врсти предузећа (јавна и приватна)

Степен 
образовања Јавна Проценат Приватно Проценат

1.НК 209 3,3% 871 12,5%

2. ПК-НСС 91 1,5% 740 10,7%

3.КВ 324 5,2% 3.816 55,0%

4.ССС 765 12,2% 833 12,0%

6.ВШС 148 2,4% 11 0,2%

7.ВСС 4.719 75,3% 673 9,7%

није битно 9 0,1% 0 0,0%

Укупно 6.265 100,0% 6.944 100,0%
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Начин запослења 

Најчешћи облик запослења је на одређено вријеме, односно послодавци су за 71,7% 
тражених радних мјеста тражили раднике које су планирали запослити на одређено 
вријеме. Тек за 22% радних мјеста је предвиђено да лице буде запослено на неодређено 
вријеме, а онда слиједе приправници са 5,6%. Сезонска радна мјеста не чине значајан 
број ППЗР у контексту начина запошљавања (0,6%).

Посматрано по врсти предузећа, како међу приватним предузећима (д.о.о., а.д. и самостални 
предузетник), тако и међу јавним предузећима, најзаступљенији начин запошљавања је на 
одређено вријеме. Међутим, код јавних предузећа удио тражених радника на одређено вријеме 
је већи (76,6% код јавних предузећа и 67,3% код приватних).

Табела 10. Број тражених радника према начину запослења

Начин запослења Број тражених радника Проценат

Није наведено 2 0,0%

Неодређено 2.905 22,0%

Одређено 9.473 71,7%

Приправник 742 5,6%

Сезонски 84 0,6%

Скраћено 3 0,0%

Укупно 13.209 100,0%

Табела 11. Број тражених радника према начину запослења и врсти предузећа (јавна и 
приватна)

Начин 
запошљавања Јавна Проценат Приватно Проценат

Неодређено 846 13,5% 2.059 29,7%

Одређено 4.798 76,6% 4.675 67,3%

Приправник 605 9,7% 137 2,0%

Сезонски 13 0,2% 71 1,0%

Скраћено 3 0,0% 0 0,0%

Није наведено 0 0,0% 2 0,0%

Укупно 6.265 100,0% 6.944 100,0%
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Број тражених радника по занимањима

Најбројнија занимања која су тражена су педагози и андрагози, који чине 2.670 тражених 
радника, односно 20,2% укупне тражене радне снаге путем Завода за запошљавање 
РС, а слиједе радна мјеста за која занимање није битно односно није наведено (8,2%), 
грађевинари (7,5%), финансијски радници и економисти (5,9%), трговци и сродна 
занимања (4,8%) и угоститељи и сродна занимања (4,3%). Ових шест ширих категорија 
занимања чине 50,8% свих тражених радника у 2020. години.

Табела 12. Најтраженија заниманја

Занимање Број тражених 
радника Проценат Збирно

Педагози и андрагози 2.670 20,2% 20,2%

Без занимања/Није наведено 1.080 8,2% 28,4%

Грађевинари 990 7,5% 35,9%

Финансијски радници и 
економисти 778 5,9% 41,8%

Трговци и сродна занимања 628 4,8% 46,5%

Угоститељи и сродна 
занимања 568 4,3% 50,8%

Металци 507 3,8% 54,7%

Здравствени радници 500 3,8% 58,5%

Електричари и енергетичари 479 3,6% 62,1%

Текстилци 391 3,0% 65,0%

Кожари и сродна занимања 364 2,8% 67,8%

Правници 340 2,6% 70,4%

Занимања разних дјелатности 274 2,1% 72,4%

Механичари и машинисти 270 2,0% 74,5%

Возачи и сродна занимања 264 2,0% 76,5%

Здравствени  радници 492 3,7% 80,2%

Шумари 207 1,6% 81,8%

Прерађивачи дрвета 154 1,2% 82,9%

Друштвене науке - теолог 136 1,0% 84,0%

Машински 133 1,0% 85,0%

Пољопривредници 132 1,0% 86,0%

Комунална и сродна занимања 131 1,0% 87,0%

Остала занимања 1.721 13,0% 100%

Укупно 13.209 100% -
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Педагози, андрагози и здравствени радници чине 54,3% свих тражених радника међу 
јавним предузећима. Табела 13. даје преглед десет најтраженијих занимања код јавних 
предузећа, а она чине 78,7% свих тражених радника код јавних предузећа.

Грађевинари, радници без занимања, трговци и сродна занимања, угоститељи и сродна 
занимања, металци и текстилци чине 55,2% свих тражених радника међу приватним 
предузећима (д.о.о., а.д. и самостални предузетник). Табела 14. даје преглед најтраженијих 
занимања код приватних предузећа, који чине 71,1% свих тражених радника код приватних 
предузећа.

Табела 13. Најтраженија заниманја за јавна предузећа, удружења и остала правна лица

Занимања Број тражених 
радника Проценат Збирно

Педагози и андрагози 2.487 39,7% 39,7%

Здравствени радници 913 14,6% 54,3%

Финансијски радници и 
економисти 400 6,4% 60,7%

Правници 270 4,3% 65,0%

Без занимања 209 3,3% 68,3%

Шумари 178 2,8% 71,1%

Друштвене науке-теолог 136 2,2% 73,3%

Умјетници-музичари 122 1,9% 75,3%

Електричари и енергетичари 118 1,9% 77,1%

Друштвене науке- педагог 97 1,5% 78,7%

Остала занимања 1.355 21,3% 100%

Укупно 6.265 100,00% -

Табела 14. Најтраженија заниманја за приватна предузећа (д.о.о., а.д. и самостални 
предузетник)

Занимања Број тражених 
радника Проценат Збирно

Грађевинари 959 13,8% 13,8%

Без занимања 871 12,5% 26,4%

Трговци и сродни 617 8,9% 35,2%

Угоститељи и сродни 500 7,2% 42,4%

Металци 497 7,2% 49,6%

Текстилци 387 5,6% 55,2%

Финансијски радници и 
економисти 378 5,4% 60,6%

Кожари и сродни 364 5,2% 65,9%

Електричари и енергетичари 361 5,2% 71,1%

Занимања разних дјелатности 2.010 28,9% 100,00%

Укупно 6.944 100,00% -
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ЗАКЛЈУЧЦИ И 
ПРЕПОРУКЕ 
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Закључци и препоруке

У 2020. години било је укупно 8.566 пријава потреба за радницима којим су послодавци 
путем Завода за запошљавање Републике Српске тражили раднике за запошљавање, 
при чему је 1.861 правно лице (предузеће, институција, установа или удружење) тражило 
13.209 радника. Један број ППЗР (62,4%) долази од јавних установа, предузећа, образовних 
установа, дјелатности државне управе и слично. Приватна предузећа траже више радника, 
односно 52,6% укупног броја радника тражила су предузећа из реалног сектора.

Интересантна је и захтијева даље истраживање чињеница да 39,8% од укупног броја пријава 
за радницима пријављује потребу без захтјева за оглашавање. То би могло да се подведе 
под пријаве које се неће огласити у средствима јавног информисања, али морају бити 
оглашене на интернетској страници Завода и огласним плочама. У само 23,3% случајева 
објављен је оглас по поднесеној пријави, а у 18,4% случајева тражено је посредовање по 
поднесеној пријави без оглашавања. 

Осцилације између броја ППЗР и броја тражених радника по мјесецима одражавају 
ситуацију са пандемијом КОВИД-19, усљед које је број ППЗР пар мјесеци од проглашења 
пандемије пао на минимум.

По исказаним потребама послодаваца запослено је 7.797 незапослених лица, односно 
задовољено је 59% исказаних потреба послодаваца. Од 490 захтијева послодавци су 
одустали из разлога престанка потребе за радницима, док остале потребе нису испуњене 
из различитих разлога.

Анализом цјелокупног процеса рада Завода за запошљавање уочено је да постоје 
значајни напреци, посебно у подручју индивидуалног савјетовања незапослених лица, 
што укључује и њихово профилисање, те у области база података. Завод за запошљавање 
Републике Српске је био једина установа на тржишту рада у Босни и Херцеговини која је 
у веома кратком периоду обезбиједила све тражене податке о објављеним огласима. Оно 
што је уочљиво као простор за унапређење је у релативно слабој функцији посредовања, 
односно неповезаности функције савјетовања и функције која би требало да попуњава 
упражњена радна мјеста за која су се послодавци обратили Заводу. Још један недостатак 
је уочен у потпуној раздвојености процеса управљања активним мјерама запошљавања 
и пријава потреба за радницима, при чему се посебно мисли на финансијске подстицаје. 
Посебно је значајно да се направе процедуре пружања услуга везане за пријаву потреба 
за запошљавањем радника, посебно јер су послодавци законом обавезани да их подносе. 
Неопходно је да се избјегне да се ППЗР подносе само формално те да се искористе за 
динамизирање тржишта рада, транспарентније процедуре запошљавања, те ефикасније 
повезивање понуде и потражње за радном снагом.
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Препоруке везане за управљање базама података о оглашеним слободним радним 
мјестима су: 

• Дефинисати стандардни сет извјештаја који би се интегрисао у информациони 
систем Завода за запошљавање како би се континуирано и аутоматски пратило 
стање са ППЗР.

• На основу доступних шифри дјелатности, унаприједити информациони систем 
који би дјелатност пратио на нивоу подручја, тзв. једноставне ознаке која броји 21 
категорију и користи слова од А до У. Овакве информације омогућиле би праћење 
ППЗР по дјелатности.

• Допунити информациони систем информацијом о величини предузећа (мала, 
велика и средња) како би извјештаји могли да се припремају и по величини 
предузећа, те како би могле да се узму у обзир специфичности са којима се суочавају 
ова предузећа.

• Допунити информациони систем информацијом о широј категорији занимања, 
користећи међународну класификацију занимања (International Standard Classifica-
tion of Occupations, ISCO), како би се лакше сагледала природа тражених занимања. 

• Детаљније информације о знањима и вјештинама могле би да допринесу бољем 
сагледавању потреба послодаваца, те би било корисно да се база података  допуни 
стандардним сетом вјештина потребних за радно мјесто.

• Информациони систем је неопходно усагласити са измјенама правилника о 
евиденцијама у области запошљавања, односно припадајућих формулара, који 
између осталог предвиђају и раздвајање предузећа на она из приватног и она из 
јавног сектора.

• Информациони систем је неопходно усагласити са Законом о посредовању 
у запошљавању и правима за вријеме незапослености Републике Српске, који 
прописује обавезу објаве огласа на интернетској страници и огласној плочи Завода. 

• У наредној итерацији законских измјена, послодавце треба ослободити обавезе 
да подносе извјештај о запошљавању радника, а умјесто тога Завод те податке треба 
редовно да добија од Пореске управе Републике Српске.
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ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске 
Пале 

 

Пријава потребе за запошљавањем радника 
Образац Е-2 

ПОПУЊАВА ЗАВОД 
Филијала:____________________ 
Биро :_______________________ 
Начин пријема Е-2: ☐лично ☐и-мејлом ☐факсом ☐телефоном ☐поштом 

Регистарски број : 
______________________ 
Датум пријема: 
______________________ 

1.ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 
 
Пословно име: ________________________________ 
Адреса и сједиште послодавца: 
_____________________________________________ 
ЈИБ послодавца : ______________________________ 
Облик својине: 

� државно   
� приватно   

Назив дјелатности: ____________________________ 
Шифра дјелатности: ___________________________ 
Контакт особа: ________________________________ 
Број телефона: ________________________________ 
Имејл: ______________________________________ 

3.ВРСТА ЗАПОСЛЕЊА 
 
Рад на неодређено вријеме: 

� новоотворени послови 
� упражњени послови 

рад на одређено вријеме: 
� замјена радника 
� повећан обим послова 
� пробни рад 
� приправник 
� сезонски послови 
� остало(навести)___________________ 

рад ван радног односа: 
� привремени и повремени послови 
� уговор о дјелу 
� стручно оспособљавање и усавршавање 
� допунски рад 

 
2.ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ 
Назив радног мјеста: ___________________________ 
Опис посла:_________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Потребан број радника :________________________ 
Могућност запошљавања лица са инвалидитетом: 

� не  
� да,  
� број:_______________________________ 

Занимање/звање_______________________________ 
Завршена школа:______________________________ 
Степен стручне спреме:________________________ 
Пол (због специфичности радног мјеста)  

� М     
� Ж    
� небитно 

Радно искуство: 
мјесеци:______ 
година :_______   

� без радног искуства  
�  небитно 

Напомена:____________________________________ 
ПОТРЕБНА ЗНАЊА И ВЈЕШТИНЕ: 
Страни језици:_______________________________ 
Ниво: А1 ,А2, B1, B2, C1, C2 

� разумијевање:______________________________ 
� говор:_____________________________________ 
� писање:___________________________________ 

Рад на рачунару:  
� не 
� да,  
� основно знање  
� напредно знање 

Возачка дозвола: 
� не 
� да,   категорија:_____________________________ 
� посао захтијева кориштење властитиг возила 

Стручни испит: 
� не 
� да 

Доказ о стручној оспособљености: 
� лиценца ___________________________________ 
� сертификат_________________________________ 
� увјерење___________________________________ 
� остало _____________________________________ 

Друга знања и вјештине: 
 
 

4.УСЛОВИ РАДНОГ МЈЕСТА 
Распоред радног времена: 

� прије подне 
� послије подне 
� ноћни рад 
� двократно 
� двије смјене 
� три смјене 
� рад викендом и празником  
� у турнусима 

Радно вријеме: 
� пуно радно вријеме  
� непуно радно вријеме 

Број сати седмично: ____________________ 
Мјесто рада: 
Општина и мјесто рада:_________________ 

� на једном мјесту 
� теренски рад 

Остали услови рада: 
Смјештај: 

� обезбјеђен      
� није обезбјеђен 

Исхрана: 
�  организована 
�  није организована    
� исплаћује се накнада 

Превоз: 
� обезбијеђен    
� није обезбијеђен    
� исплаћује се накнада 

5.ПОДАЦИ О УСЛУГАМА ЗАВОДА 
Пријава потребе  за запошљавањем радника односи се на: 

� посредовање  
� оглашавање 

Начин посредовања: 
Контакти са послодавцем: 

� директно упућивање кандидата на разговор 
� организовање групног или индивидуалног разговора са кандидатом: 
� у просторијама послодавца 
� у просторијама Завода 
� остало_______________________________________ 

Начин оглашавања: 
� огласна плоча  
� weб страница  
� дневне новине 

 
М. П. 

 
Пријаву поднио _____________________________ 

 
Напомена: Послодавац је дужан да бироу достави Извјештај о реализацији пријаве потребе за запошљавањем на обрасцу Е3. 

Прилог: Пријава потребе за 
запошљавањем радника


