
ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА 
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

2021/2022.

ТРАЖЕНA ЗАНИМАЊА

-  ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ - 



2 ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

Назив извјештаја:

За издавача:

Уредник и координатор 
истраживања:

Уредништво:

Стручна подршка:

Лектор:

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2021/2022.
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

 

Руководилац одјељења 
за посредовање у 
запошљавању и 
планирање каријере

 

Слободан Мачар 

Јована Јанковић
Ивана Његовановић

Др Ранко Маркуш 

Др Љиљан Веселиновић 

Бранка Миовчић

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

Овај извјештај је израђен уз техничку подршку пројекта „Јачање капацитета 
институција тржишта рада унапређивањем методологије истраживања тржишта 
рада“, који финансира Европска унија и проводи конзорцијум NIRAS IC Sp z oo, GOPA 
Worldwide Consultants, GOPA mbH Њемачка и Завод за запошљавање Републике 
Француске.

Садржај ове публикације искључива је одговорност аутора и не одражава нужно 
ставове Европске уније.

(C) 2022 European Commission



3ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

САДРЖАЈ

УВОД  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 5

МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 7
ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

МЕТОД УЗОРКОВАЊА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВАЦА   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 12
ТЕШКОЋЕ У ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ РАДНЕ СНАГЕ    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

ЗАНИМАЊА ЗА КОЈА СУ ПОСЛОДАВЦИ ИМАЛИ ПОТЕШКОЋЕ У ПРОНАЛАСКУ И 
ЗАПОШЉАВАЊУ У 2021. ГОДИНИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

ПРЕГЛЕД БРОЈА ТРАЖЕНИХ РАДНИКА ЗА КОЈА СУ ПОСЛОДАВЦИ ИМАЛИ ПОТЕШКОЋЕ 
У ПРОНАЛАСКУ И ЗАПОШЉАВАЊУ ПО СТЕПЕНУ ОБРАЗОВАЊА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

ПОТРЕБНА ЗАНИМАЊА У 2022. ГОДИНИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 33
ЗАКЉУЧЦИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

ПРЕПОРУКЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34



4 ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

УВОД



5ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

УВОД

Истраживање тржишта рада обавља 
се 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.

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. 
до 31. 12. 2022. године. 

Укупно је анкетирано 1.100 послодаваца 
са подручја Републике Српске, чиме је 
узорак репрезентативан у односу на базу 
података о послодавцима.

Циљ овог прилагођеног извјештаја је 
понудити корисне информације као 
подршку за дизајн политика тржишта 
рада у контексту изгледа за запошљавање 
за поједина занимања и осмишљавање 
тренинга и преквалификација. Овај 
извјештај даје приказ занимања са којима 
су послодавци имали проблема приликом 
запошљавања у 2021. години, као и 
планове запошљавања за 2022. годину. 
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МЕТОДОЛОГИЈА И УЗОРАК

Циљ истраживања

Циљ овог истраживања је прикупљање података о запошљавању у 2021. години и 
потребама запошљавања у 2022. години, односно о кретањима на тржишту рада у 
Републици Српској, a у овом тематском извјештају фокус је стављен на област Занимања.

Метод узорковања

Метод узорковања који се користи у овом истраживању је стратификовани приступ 
узорковању, при чему су кључне варијабле стратификације сектор (КД2010 
класификација дјелатности) и величина компаније. Укупно је анкетирано 1.100 
послодаваца са подручја Републике Српске. 

Поступак прикупљања података

Успостављени систем за провођење истраживања тржишта рада подразумијевао је 
координатора истраживања, седам регионалних координатора на нивоу те 56 анкетара 
из бироа. Пројекат Европске уније ,,Унапређење истраживања тржишта рада” је провео 
додатне обуке за потребе  провођења истраживања. 

Поступак прикупљања података (анкетирања послодаваца) је започео 1. децембра 
2021. године, а завршио је 31. децембра 2021. године. У поступак анкетирања било је 
укључено 56 анкетара. Анкетари су користили таблете за провођење истраживања. 
Анкетирање се одвијало помоћу ,,CAPI” методе (енгл. Computer Assisted Personal 
Interviewing), гдје се питања испитаницима постављају усмено, након чега се одговори 
биљеже у софтверу за прикупљање података на таблету. 
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Осигурање квалитета

Током истраживања кориштени су сљедећи инструменти осигурања квалитета 
података у процесу прикупљања података:

• Обука за координаторе и анкетаре је организована у новембру 2021. 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 начин њиховог рјешавања; 

• Континуирана контрола процеса током трајања истраживања.

Структура предузећа 

Табела 1. Број предузећа која су учествовала у истраживању по филијалама

Филијала Број анкетираних послодаваца Проценат
Бања Лука 495 45,0%
Бијељина 128 11,6%
Добој 163 14,8%
Источно Сарајево 106 9,6%
Приједор 109 10,0%
Требиње 67 6,0%
Зворник 32 3,0%
Укупно 1100 100%

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 анкетираних 
предузећа је у приватном власништву (90,64%), што је у складу са очекивањима, јер је 
код избора узорка највећи дио послодаваца узет из привреде гдје доминира приватно 
власништво. Према дужини пословања на тржишту, 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.

Kод 1.100 анкетираних послодаваца запослено је 68.580 радника, од чега жене чине 
30.876 или 45%. Од поменутог броја запослених њих 13.791 је млађе од 30 година (6.186 
жена или 44,9%), док је 3.797 радника старије од 60 година (1.134 жена или 29,9%).

Kада се посматра број запослених лица код анкетираних послодаваца према 
дјелатности, највећи број радника је запослен у прерађивачкој индустрији и то 33.566, 
од чега 14.891 жена (44,4%). Затим слиједе услужне дјелатности 18.097 (7.352 жена 
или 40,6%) док је у области трговине запослено 14.066 лица (8.215 жена или 58,4%). У 
области грађевине забиљежено је 2.871 запослених (418 жена или 14,6%).



9ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

Гледано према врсти организације, највећи број анкетираних послодаваца су друштва 
са органиченом одговорношћу (62,1%), затим самостални предузетници (23,9%), 
акционарска друштва (5,2%), јавне установе (2,5%), јавна предузећа (1,8%) итд.

Табела 2. Структура послодаваца према врсти организације

Врста организације Број 
послодаваца Проценат

Вјерска заједница 2 0,2%
Дионичко (д.д.)/акционарско друштво (а.д.) 57 5,2%
Друштво са неограниченом солидарном одговорношћу 13 1,2%
Друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 683 62,1%
Задруга 1 0,1%
Јавна установа (ЈУ) - заводи, школе, домови здравља, центри 
за социјални рад 27 2,5%

Јавно предузеће (ЈП) - поште, електропривреде, комунална 
предузећа 20 1,8%

Остало 11 1,0%
Приватна здравствена установа 12 1,1%
Самостални предузетник 263 23,9%

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.

Табела 3. Структура послодаваца према величини
Величина Број послодаваца Проценат
Мала 925 84,1%
Средња 89 8,1%
Велика 86 7,8%
Укупно 1100 100,0%
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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. 

Табела 4. Структура послодаваца према дјелатности
Дјелатност КД2010 Број послодаваца Процент
Б Вађење руда и камена 9 0,8%
Ц Прерађивачка индустрија 310 28,2%
Д Производња и снабдијевање ел. енергијом, 
гасом и паром и климатизација 14 1,3%

E Снабдијевање водом, канализација, 
управљање отпадом и санација животне 
средине 

22 2,0%

Ф Грађевинарство 77 7,0%
Г Трговина на велико и мало, поправка 
моторних возила и мотоцикала 311 28,3%

Х Саобраћај и складиштење 67 6,1%
И Хотелијерство и угоститељство 109 9,9%
Ј  Информације и комуникације 29 2,6%
K Финансијске дјелатности и дјелатности 
осигурања 17 1,5%

Л Пословање некретнинама 5 0,5%
M Стручне, научне и техничке дјелатности 65 5,9%
Н Административне и помоћне услужне 
дјелатности 20 1,8%

Р Умјетност, забава и рекреација 24 2,2%
С Остале услужне дјелатности 21 1,9%
Укупно 1100 100,0%
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ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВАЦА

Тешкоће у обезбјеђивању радне снаге 

Од укупног броја послодаваца који су запошљавали нове раднике у 2021. години,  
41,4% послодаваца је навело да је наишло на потешкоће приликом запошљавања, 
што је забрињавајућа чињеница јер је то много већи проценат у односу на претходно 
истраживање када је 25,7% послодаваца навело да је имало проблеме код запошљавања 
нових радника. Са друге стране, 58,1% изјаснило се да нису имали потешкоће приликом 
запошљавања радника у протеклој 2021. години. 

Посматрано по дјелатностима највећи број проблема приликом запошљавања је уочен 
код послодаваца из грађевинарства, гдје је 51,9% послодаваца навело да је имало 
проблеме у запошљавању, а слиједе послодавци из дјелатности индустрије (47,9%), те у 
услужним дјелатностима (39,2%), као и у трговини гдје је 33,8% послодаваца пријавило 
проблеме приликом запошљавања у 2021. години.

Такође, када посматрамо проблеме при запошљавању радника по величини предузећа, 
долазимо до податка да је 59,3% великих предузећа пријавило проблеме, 48,3% средњих 
и 39% малих предузећа. Другим ријечима, проблем проналаска радника израженији је 
код великих предузећа у односу на средња и мала. 

Уколико узмемо у обзир дужину пословања као једну додатну варијаблу од интереса, 
проблеми при запошљавању су били израженији код послодаваца који су тек основани 
(46,3% и послодавци који послују до три године, у односу на послодавце који послују 
дуже (40,7%). Међутим, овакве резултате треба интерпретирати с резервом, с обзиром 
на мали проценат послодаваца који послују до три године. 

Табела 5. Проценат послодаваца који су имали потешкоћа при проналаску радника 
одређених занимања

Преглед по категорији Број послодаваца

Проценат послодаваца који су 
имали проблеме са запошљавањем 

у 2021� години

Да Не Без 
одговора

Укупно 1�100 41,4% 58,1% 0,5%
По дјелатности
      Грађевинарство 77 51,9% 45,5% 2,6%
      Индустријске дјелатности 355 47,9% 51,5% 0,6%
      Трговина 311 33,8% 65,9% 0,3%
      Услужне дјелатности 357 39,2% 60,5% 0,3%
По величини
      Мала 925 39,0% 60,4% 0,5%
      Средња 89 48,3% 51,7% 0,0%
      Велика 86 59,3% 39,5% 1,2%
По старости*
      До три године 67 46,3% 52,2% 1,5%
      Преко три године 979 40,7% 58,9% 0,4%

* Укупно 54 послодавца нису одговорила на питање о години оснивања
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Преглед послодаваца који су имали проблеме у запошљавању по дјелатностима

Дјелатност

Проблеми са запошљавањем у 2021� години

Да Не

Број 
послодаваца Проценат Број 

послодаваца Проценат

Б 4 44,4% 5 55,6%

Ц 157 50,6% 151 48,7%

Д 2 14,3% 12 85,7%

Е 7 31,8% 15 68,2%

Ф 40 51,9% 35 45,5%

Г 105 33,8% 205 65,9%

Х 27 40,3% 40 59,7%

И 60 55,0% 49 45,0%

Ј 12 41,4% 17 58,6%

K 4 23,5% 13 76,5%

Л 1 20,0% 4 80,0%

М 19 29,2% 46 70,8%

Н 5 25,0% 14 70,0%

Р 6 25,0% 18 75,0%

С 6 28,6% 15 71,4%

Укупно 455 41,4% 639 58,1%

Дјелатност

Проблеми са запошљавањем у 2021� години

Да Не

Број 
послодаваца Проценат Број 

послодаваца Проценат

Грађевинарство 40 51,9% 35 45,5%

Индустријске 
дјелатности 170 47,9% 183 51,5%

Трговина 105 33,8% 205 65,9%

Услужне 
дјелатности 140 39,2% 216 60,5%

Укупно 455 41,4% 639 58,1%
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51.90%

47.90%

33.80%

39.20%

45.50%

51.50%

65.90%

60.50%

39.00% 60.40%

48.30% 51.70%

59.30% 39.50%

46.30% 52.20%

40.70% 58.90%
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Занимања за која су послодавци имали потешкоће у 
проналаску и запошљавању у 2021. години

Према анкетираним послодавцима, пријављени су проблеми приликом запошљавања 
близу 2.700 радника. Послодавци су најчешће пријављивали проблеме са сљедећим 
занимањима: Радник за једноставне послове, конобар, шивач, продавач, кувар, обућар, 
возач камиона, тесар, заваривач, бравар, столар, помоћни радник у производњи, ЦНЦ 
оператер, зидар, армирач, возач теретног возила, аутолимар, машински техничар 
и складишни радник. Ових 20 занимања чине 64% занимања за које су послодавци 
имали потешкоће да их нађу на тржишту рада. Поређења ради, у истраживању за 2020. 
годину послодавци су најчешће пријављивали проблеме са сљедећим занимањима: 
возач камиона, помоћни радник у производњи, продавац-трговац, столар, машински 
инжењер, тесар, складишни радник, армирач и заваривач – варилац.

Табела 6. Занимања за која су послодавци имали потешкоће у проналаску и запошљавању
Занимање Број особа %
Радник за једноставне послове 211 7,88%
Конобар 183 6,84%
Шивач 145 5,42%
Продавач-трговац 138 5,16%
Кувар 117 4,37%
Обућар 100 3,74%
Возач камиона 93 3,47%
Тесар 87 3,25%
Заваривач - варилац 82 3,06%
Бравар 79 2,95%
Столар 59 2,20%
Помоћни радник у производњи 57 2,13%
Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 54 2,02%
Зидар 52 1,94%
Није наведено занимање 50 1,87%
Армирач 50 1,87%
Возач теретног возила 49 1,83%
Аутолимар 41 1,53%
Машински техничар 33 1,23%
Складишни радник 32 1,20%
Електротехничар 32 1,20%
Пекар 31 1,16%
Достављач 30 1,12%
Руковалац грађевинским машинама 29 1,08%
Месар 28 1,05%
Остала занимања 815 30,44%
Укупно 2�677 100,00%
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Ако упоредимо структуру тражње са стањем на евиденцији према занимањима 
долазимо до закључка да се међу 20 занимања у којима је регистрован највећи број 
незапослених лица налазе између осталих и радници на једноставним пословима и 
помоћни радници у производњи (НК и ПК радници), затим конобари, кувари, столари, 
возачи теретног возила, бравари и машински техничари. У питању су занимања у 
којима је исказано преко 30% потреба за запошљавањем према анкетном истраживању, 
а које нису биле задовољене у 2021. години. Друкчије речено, послодавци су имали 
потешкоћа у обезбјеђивању радника тог профила. У наведеном случају разлоге 
незадовољења потреба прије треба тражити у недостатку стручних знања и вјештина, 
недостатку искуства или недовољно привлачним условима рада укључујући и зараде. 
Овим разлозима се може додати и рад на ,,црно”али у сваком случају није ријеч о 
класичном дефициту занимања, јер на страни понуде постоји довољан број лица за 
сервисирање потреба послодаваца.  

7.88%
6.84%

5.42%
5.16%
4.37%
3.74%
3.47%
3.25%
3.06%
2.95%

2.20%
2.13%

2.02%

1.94%
1.87%
1.87%
1.83%
1.53%
1.23%
1.20%
1.20%
1.16%
1.12%
1.08%
1.05%

30.44%
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Посматрано по дјелатностима, највећи број пријављених потешкоћа код запошљавања 
је од стране послодаваца из области индустрије, дакле 1.387 радника (51,8%), затим 
у услужним дјелатностима - 625 радника (23,3), трговина - 337 радника (12,6%), као 
и област грађевинарства - 328 радника (12,2%). Када је у питању сложеност и врста 
послова може се рећи да нема значајнијих разлика између група дјелатности и 
да је доминантно учешће мање сложених послова попут помоћних радника у 
производњи као и занатских послова попут водоинсталатера, шивача и слично. 
Изузетак представљају трговина и услужне дјелатности гдје се међу најфреквентнијим 
занимањима јављају комерцијалисти, фармацеути и програмери на нивоу високог 
образовања док се код индустријских дјелатности на нивоу средањег образовања могу 
издвојити мехатроничари. 
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Табела 7. Десет занимања за која су послодавци имали потешкоће у проналаску и 
запошљавању, преглед по дјелатностима

Занимање Број 
особа %

Грађевинарство 328 12,25%
      Тесар 79 24,09%
      Зидар 47 14,33%
      Армирач 46 14,02%
      Возач камиона 23 7,01%
      Руковалац грађевинским машинама 17 5,18%
      Керамичар 15 4,57%
      Заваривач - варилац 15 4,57%
      Радник за једноставне послове 10 3,05%
      Монтер централног гријања 9 2,74%
      Водоинсталатер 8 2,44%
Индустријске дјелатности 1387 51,81%
      Радник за једноставне послове 165 11,90%
      Шивач 145 10,45%
      Обућар 100 7,21%
      Бравар 64 4,61%
      Заваривач - Варилац 62 4,47%
      Помоћни радник у производњи 57 4,11%
      Столар 56 4,04%
      Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 52 3,75%
      Аутолимар 40 2,88%
      Продавач-трговац 39 2,81%
Трговина 337 12,59%
      Продавач-трговац 88 26,11%
      Магистар фармације 21 6,23%
      Радник за једноставне послове 19 5,64%
      Складишни радник 18 5,34%
      Конобар 18 5,34%
      Кувар 16 4,75%
      Месар 13 3,86%
      Возач камиона 12 3,56%
      Комерцијалиста 11 3,26%
      Руковалац грађевинским машинама 10 2,97%
Услужне дјелатности 625 23,35%
      Конобар 142 22,72%
      Кувар 88 14,08%
      Возач камиона 38 6,08%
      Достављач 30 4,80%
      Рачунарски оператор 25 4,00%
      Благајник 20 3,20%
      Службеник за обезбјеђење 20 3,20%
      Радник за једноставне послове 17 2,72%
      Програмер 14 2,24%
      Возач аутобуса 12 1,92%
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Посматрано по величини предузећа, највећи проценат проблема при запошљавању 
имала су мала предузећа - 1.382 (51,6%), велика предузећа - 894 (33,4%), док су средња 
предузећа имала проблем са запошљавањем 401 радника (14,9%). Прегед занимања 
са којима су мала, средња и велика предузећа најчешће имали проблема приликом 
запошљавања, приказан је у табели 8. 

Табела 8. Десет занимања за која су послодавци имали потешкоће у проналаску и 
запошљавању, преглед по величини предузећа

Занимање Број 
особа %

Мала предузећа 1382 51,62%
     Конобар 158 11,43%
     Продавач-трговац 101 7,31%
     Кувар 92 6,66%
     Радник за једноставне послове 83 6,01%
     Возач камиона 63 4,56%
     Tесар 52 3,76%
     Бравар 52 3,76%
     Зидар 47 3,40%
     Шивач 42 3,04%
     Столар 31 2,24%
Средња предузећа 401 14,98%
     Аутолимар 40 9,98%
     Тесар 35 8,73%
     Радник за једноставне послове 28 6,98%
     Рачунарски оператор 25 6,23%
     Армирач 25 6,23%
     Конобар 20 4,99%
     Шивач 18 4,49%
     Кувар 15 3,74%
     Техничар за дрво 12 2,99%
     Обућар 10 2,49%
     Шивач коже 10 2,49%
     Дизајнер 10 2,49%
     Грађевински инжењер 10 2,49%
     Заваривач - варилац 10 2,49%
     Керамичар 10 2,49%
Велика предузећа 894 33,40%
     Радник за једноставне послове 100 11,19%
     Обућар 90 10,07%
     Шивач 85 9,51%
     Заваривач - варилац 45 5,03%
     Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 45 5,03%
     Продавач-трговац 33 3,69%
     Помоћни радник у производњи 30 3,36%
     Достављач 30 3,36%
     Возач камиона 28 3,13%
     Бравар 25 2,80%
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Предузећа која послују преко три године имала су највише проблема са проналаском 
сљедећих занимања: Радник за једноставне послове, конобар, шивач, продавач, 
обућар, док су предузећа старости до три године највише проблема у запошљавању 
имала са проналаском сљедећих занимања: аутолимар, службеник за обезбјеђење, 
конобар итд.

Табела 9. Десет занимања за која су послодавци имали потешкоће у проналаску и 
запошљавању, преглед по старости предузећа

Занимање Број 
особа %

Преко три године 2356 88,01%
     Радник за једноставне послове 185 7,85%

Конобар 149 6,32%
Шивач 143 6,07%
Продавач-трговац 128 5,43%
Обућар 100 4,24%
Возач камиона 93 3,95%
Кувар 89 3,78%
Заваривач - варилац 77 3,27%
Тесар 67 2,84%
Бравар 67 2,84%

До три године 153 5,72%
Аутолимар 40 26,14%
Службеник за обезбјеђење 15 9,80%
Конобар 15 9,80%
Тесар 14 9,15%
Кувар 11 7,19%
Продавач-трговац 8 5,23%
Радник за једноставне послове 7 4,58%
Пекар 4 2,61%
Водоинсталатер 3 1,96%
Електромонтер 3 1,96%
Електроинсталатер 3 1,96%
Професор француског језика 3 1,96%
Магистар фармације 3 1,96%

Недостаје податак 168 6,28%
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Преглед броја тражених радника за која су 
послодавци имали потешкоће у проналаску и 
запошљавању по степену образовања

Занимања са којима су послодавци најчешће имали потешкоћа углавном се односе на 
занимања са нижим степеном образовања: КВ, ВКВ (56,7%) и ССС (23,57%), док се мањи 
проценат послодаваца изјаснио да су имали проблема са радницима који посједују 
ПКВ стручну спрему итд. Удио радника са високошколским образовањем је 7,14% и 
укључује пети, шести и седми степен образовања.

Табела 10� Преглед броја тражених радника за која су послодавци имали потешкоће у 
проналаску и запошљавању, преглед по степену образовања

Степен образовања Број особа %
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 86 3,21%
2. ПКВ, НСС - основна школа 191 7,13%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 1519 56,74%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 631 23,57%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 20 0,75%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 152 5,68%
7. Магистериј 19 0,71%
Није наведено 59 2,20%
Укупно 2�677 100,00%

Посматрано по дјелатности и стручној спреми, највећи проценат проблема у свим 
дјелатностима послодавци су имали са КВ и ВКВ стручном спремом. Највише 
проблема послодавци са проналаском КВ радника су имали послодавци из области 
грађевинарства (86,9%), док су истим профилом послодавци из области индустрије 
пријавили 49,38% проблема, трговина 62,02% и послодавци из услужних дјелатности 
54,4% проблема који су се односили на раднике са КВ и ВКВ стручном спремом. 
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Табела 11. Преглед броја тражених радника за која су послодавци имали потешкоће у 
проналаску и запошљавању, преглед по степену образовања и дјелатности предузећа

Степен образовања Број особа %
Грађевинарство 328 12,25%

2. ПКВ, НСС - основна школа 19 5,79%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 285 86,89%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 10 3,05%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 12 3,66%
Није наведено 2 0,61%

Индустријске дјелатности 1387 51,81%
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 73 5,26%
2. ПКВ, НСС - основна школа 156 11,25%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 685 49,39%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 381 27,47%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 6 0,43%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 45 3,24%
Није наведено 41 2,96%

Трговина 337 12,59%
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 13 3,86%
2. ПКВ, НСС - основна школа 5 1,48%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 209 62,02%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 58 17,21%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 6 1,78%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 19 5,64%
7. Магистериј 19 5,64%
Није наведено 8 2,37%

Услужне дјелатности 625 23,35%
2. ПКВ, НСС - основна школа 11 1,76%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 340 54,40%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 182 29,12%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 8 1,28%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 76 12,16%
Није наведено 8 1,28%

Укупно 2677 100,00%
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Према величини предузећа, сва предузећа су највише проблема имала са проналаском 
КВ радника, с тим да се ти проценти нешто разликују између малих, средњих и великих 
предузећа. Највећи проценат проблема при запошљавању мала предузећа су имала 
са КВ радницима (65,4%). Велика предузећа су пријавила да су имали проблеме са 
проналаском такође КВ радника (46,7%), затим са ССС (30,43%), док су средња предузећа 
имала највише проблема такође са проналаском КВ радника (49,13%), ССС (28,18%). 

Табела 12. Преглед броја тражених радника за која су послодавци имали потешкоће у 
проналаску и запошљавању, преглед по степену образовања и величини предузећа

Степен образовања Број особа %
Mala 1382 51,62%

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 41 2,97%
2. ПКВ, НСС - основна школа 68 4,92%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 904 65,41%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 246 17,80%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 13 0,94%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 78 5,64%
7. Магистериј 8 0,58%
Није наведено 24 1,74%

Srednja 401 14,98%
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 10 2,49%
2. ПКВ, НСС - основна школа 23 5,74%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 197 49,13%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 113 28,18%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 4 1,00%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 38 9,48%
7. Магистериј 6 1,50%
Није наведено 10 2,49%

Velika 894 33,40%
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 35 3,91%
2. ПКВ, НСС - основна школа 100 11,19%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 418 46,76%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 272 30,43%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 3 0,34%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 36 4,03%
7. Магистериј 5 0,56%
Није наведено 25 2,80%

Укупно 2677 100,00%
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Предузећа која послују преко три године пријавила су проблеме са запошљавањем 
радника у 2021. години и то највише за КВ стручну спрему (56,8%), као и ССС (23,3%), 
док су млађа предузећа до три године највише проблема у запошљавању имали са 
средњом стручном спремом и то 46,4%, као и КВ спремом (41,8%).

Табела 13. Преглед броја тражених радника за која су послодавци имали потешкоће у 
проналаску и запошљавању, преглед по степену образовања и старости предузећа

Степен образовања Број особа %
До три године 153 5,72%

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 2 1,31%
2. ПКВ, НСС - основна школа 7 4,58%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 64 41,83%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 71 46,41%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 2 1,31%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 4 2,61%
7. Магистериј 3 1,96%

Преко три године 2356 88,01%
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 75 3,18%
2. ПКВ, НСС - основна школа 164 6,96%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 1339 56,83%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 548 23,26%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 18 0,76%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 143 6,07%
7. Магистериј 16 0,68%
Није наведено 53 2,25%
Недостаје податак 168 6,28%

Укупно 2677 100,00%

Потребна занимања 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%). У истраживању за 2020. годину од укупног броја анкетираних 
послодаваца, 478 је планирало запошљавати нове раднике у 2021. години (48,9%), што 
се може довести у везу са „Ковид-19” кризом.

Број послодаваца у узорку који су исказали потребу за новим запошљавањима у 2022. 
години износи 676, при чему се број потребних радника на нивоу узорка процјењује на 
5.767 (новозапослени и упражњена радна мјеста).  

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. У поређењу са 
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истраживањем у 2020. години, сљедећих 17 занимања представљала су 51,1% укупних 
планова запошљавања радника за 2021. години: продавач-трговац, помоћни радник 
у производњи, радник за једноставне послове, шивач, зидар, столар, возач камиона, 
возач теретног возила, бравар, тесар, возач путничког аутомобила, комерцијалиста, 
заваривач – варилац, конобар, кројач, економиста и машински инжењер. 

Дакле, у питању је слична структура тражње као и у 2021. години уз доминантно учешће 
послова за које се захтијевају ниже квалификације од нивоа средњег образовања или 
најчешће ниво трогодишњег средњег образовања када је реч о групацији занатских 
занимања. По правилу реч је о мање продуктивним и слабије плаћеним пословима. 
Међутим, за разлику од 2021. године на нивоу високог образовања постоји раст 
тражње за инжењерима електротехнике, програмерима, стручњацима за развој или 
тестирање софтвера и другим занимањима у области ИКТ-а. Ово упућује на закључак 
да на тржишту рада долази до позитивних трендова у погледу генерисања потреба 
за високо сложеним и продуктивним пословима који су по правилу праћени и вишим 
зарадама. И то баш у оним областима гдје се биљежи висока стопа радних миграција. 

У поређењу са занимањима у којима су послодавци имали проблема да пронађу 
раднике у 2021. години такође је регистрована идентична структура тражње укључујући 
и потребе за високообразованим кадровима попут програмера, фармацеута, 
комерцијалиста односно мехатроничара када је у питању средње образовање. 

Табела 14. Потребна занимања у 2022. години (план)
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 (разна) занимања 1.643 28,49%
Укупно 5767 100,00%
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Структура исказаних потреба по занимањима је идентична са потребама за 
запошљавањем који су послодавци пријавили Заводу за запошљавање у 2021. 
годину (15.134 лица). При томе, треба имати у виду да послодавци нису у обавези да 
Заводу пријављују потребе за запошљавањем већ то чине само уколико траже услуге 
посредовања. 

Према административним изворима података тражња у 2021. години повећана је за 
14,7% у односу на претходну годину и то прије свега за  радницима на једноставним 
пословима, обућарима, продавачима, професорима разредне наставе, конобарима, 
помоћним радницима и возачима теретних кола. Такође, за разлику од 2020. године 
регистрован је раст тражње за заваривачима.  До значајнијег смањења потражње 
дошло је код медицинских сестара-техничара, економских техничара и тесара. Међу  
најтраженијим занимањима у 2021. години нема зидара и армирача, за којима је 
тражња била значајна у претходној години док је код заваривача обрнут случај. 
Разлику у структури тражње између анкетног и административног извора када су у 
питању професори или медицински кадар  треба прије свега тражити у чињеници да 
узорком истраживања није био планиран обухват јавних установа попут школа или 
здравствених установа. 
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Графикон 6. Најтраженија занимања према евиденцији Завода (2021. година)

Када говоримо о 10 најпотребнијих занимања у 2022. години по дјелатностима, у 
индустрији доминирају радници за једноставне послове (65,4%), у трговини продавачи 
(45,8%), у услужним дјелатностима конобари (16,3%), док су послодавци у дјелатности 
грађевинарство исказали потребе за занимањем тесар (19,6%). Преглед осталих 
занимања по дјелатностима дат је у табели 15.
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Табела 15. Десет најпотребнијих занимања у 2022. години (план), преглед по дјелатностима

Занимање по групи дјелатности Број радника %
Грађевинарство 376 6,52%

Тесар 74 19,68%
Армирач 53 14,10%
Зидар 52 13,83%
Радник за једноставне послове 26 6,91%
Руковалац грађевинским машинама 24 6,38%
Возач камиона 15 3,99%
Бравар 13 3,46%
Возач путничког аутомобила 10 2,66%
Заваривач - варилац 10 2,66%
Грађевински техничар 9 2,39%
Електроинсталатер 9 2,39%

Индустријске дјелатности 3774 65,44%
Радник за једноставне послове 1327 35,16%
Шивач 321 8,51%
Аутолимар 200 5,30%
Обућар 170 4,50%
Помоћни радник у производњи 154 4,08%
Столар 153 4,05%
Бравар 144 3,82%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 100 2,65%
Заваривач - Варилац 90 2,38%
Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 89 2,36%

Трговина 697 12,09%
Продавач-трговац 319 45,77%
Конобар 53 7,60%
Складишни радник 31 4,45%
Возач теретног возила 25 3,59%
Комерцијалист 24 3,44%
Магистар фармације 23 3,30%
Фармацеутски техничар 18 2,58%
Економиста 17 2,44%
Радник за једноставне послове 14 2,01%
Аутомеханичар 12 1,72%

Услужне дјелатности 920 15,95%
Конобар 150 16,30%
Кувар 93 10,11%
Инжењер електротехнике 60 6,52%
Возач камиона 52 5,65%
Радник за једноставне послове 43 4,67%
Достављач 32 3,48%
ИТ девелопер 30 3,26%
Економиста 26 2,83%
Програмер 19 2,07%
Чистачица 16 1,74%
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Посматрано по величини, доминира потражња за радницима код великих предузећа, а 
односи се на занимања за једноставне послове (40,1%), затим шивач, продавач, обућар, 
док ће у малим предузећима највећа потражња бити за продавачима, конобарима и 
такође радницима за једноставне послове, као и браварима, а у средњим предузећима 
највећа потражња у 2022. години ће бити за ауто - лимарима, продавачима и тесарима.

Табела 16. Десет најпотребнијих занимања у 2022. години (план), преглед по величини
Занимање по величини Број радника %
Мала предузећа 2035 35,29%

Продавач-трговац 157 7,71%
Конобар 154 7,57%
Радник за једноставне послове 132 6,49%
Бравар 104 5,11%
Кувар 96 4,72%
Возач камиона 65 3,19%
Помоћни радник у производњи 64 3,14%
Шивач 56 2,75%
Столар 53 2,60%
Зидар 52 2,56%

Средња предузећа 616 10,68%
Аутолимар 100 16,23%
Продавач-трговац 45 7,31%
Тесар 35 5,68%
Конобар 32 5,19%
Армирач 30 4,87%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 30 4,87%
Радник за једноставне послове 28 4,55%
Столар 21 3,41%
Заваривач - варилац 17 2,76%
Кројач 15 2,44%
Рачунарски оператор 15 2,44%

Велика предузећа 3116 54,03%
Радник за једноставне послове 1250 40,12%
Шивач 255 8,18%
Продавач-трговац 177 5,68%
Обућар 160 5,13%
Аутолимар 100 3,21%
Помоћни радник у производњи 90 2,89%
Столар 84 2,70%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 70 2,25%
Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 66 2,12%
Бравар 58 1,86%
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Табела 17. Десет најпотребнијих занимања у 2022. години (план), преглед по старости 
предузећа

Занимање по дјелатностима Број радника %
До три године 308 5,34%

Аутолимар 100 32,47%
Радник за једноставне послове 29 9,42%
Продавач-трговац 25 8,12%
Конобар 13 4,22%
Кувар 10 3,25%
Тесар 9 2,92%
Бравар 7 2,27%
Економски техничар 7 2,27%
Металоглодач 6 1,95%
Програмер 5 1,62%
Помоћни радник у производњи 5 1,62%
Информатичар 5 1,62%
Возач теретног возила 5 1,62%
Менаџер квалитета 5 1,62%

Преко три године 5235 90,78%
Радник за једноставне послове 1355 25,88%
Шивач 323 6,17%
Продавач-трговац 319 6,09%
Конобар 200 3,82%
Обућар 170 3,25%
Помоћни радник у производњи 158 3,02%
Столар 147 2,81%
Бравар 138 2,64%
Возач камиона 114 2,18%
Аутолимар 100 1,91%
Обућарски радник - шивач горњих дијелова обуће 100 1,91%

Недостаје податак 224 3,88%

Посматрано по степену образовања, истраживање указује да су најтраженија занимања 
у 2022. години она занимања са средњом школом до три године (КВ, ВКВ) и то 48,45% 
укупних потреба, а слиједи НКВ (19,33%) и ССС (16,39%). 

Табела 18. Планови запошљавања по степену образовања
Степен образовања Број радника %
1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 1115 19,33%
2. ПКВ, НСС - основна школа 217 3,76%
3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 2794 48,45%
4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 945 16,39%
5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 30 0,52%
6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 381 6,61%
7. Магистериј 22 0,38%
Није наведено 263 4,56%
Укупно 5767 100,00%
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Графикон 7. Планови запошљавања по степену образовања 
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Закључци 

• Око 42% од укупног броја послодаваца који су запошљавали нове раднике 
у 2021. години, имало је потешкоћа у налажењу радне снаге. Највише тешкоћа у 
обезбјеђивању радника имали су послодавци из области грађевинарства (преко 
50%), а најмање у области трговине (око30%) док је посматрано према величини 
предузећа проблем био најизраженији код великих предузећа;

• Када је у питању сложеност и врста послова може се рећи да нема значајнијих 
разлика између група дјелатности када су у питању тешкоће у налажењу радне 
снаге и да је доминантно учешће мање сложених послова, попут помоћних радника 
у производњи, као и занатских послова попут водоинсталатера, шивача и слично. 
Изузетак представљају трговина и услужне дјелатности гдје се међу најфреквентнијим 
занимањима јављају комерцијалисти, фармацеути и програмери на нивоу високог 
образовања док се код индустријских дјелатности на нивоу средњег образовања 
могу издвојити мехатроничари. 

• Ако упоредимо структуру тражње са стањем на евиденцији према занимањима 
долазимо до закључка да се међу 20 занимања у којима је регистрован највећи број 
незапослених лица налазе занимања у којима је исказано преко 30% потреба за 
запошљавањем према анкетном истраживању, а које нису биле задовољене у 2021 
години. Тачније, послодавци су имали потешкоћа у обезбјеђивању радника тог 
профила. У наведеном случају разлоге незадовољења потреба прије треба тражити 
у недостатку стручних знања и вјештина, недостатку искуства или недовољно 
привлачним условима рада укључујући и зараде.

• Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању преко 60% 
планира запошљавати нове раднике у 2022. години. Посматрано по филијалама, 
најнижи проценат послодаваца који планира нова запошљавања је у Требињу 
(53,6%), а највећи у Бијељини (69,5%).

• У питању је слична структура тражње као и у 2021. години, уз доминантно учешће 
послова за које се захтијевају ниже квалификације од нивоа средњег образовања 
или најчешће ниво трогодишњег средњег образовања када је реч о групацији 
занатских занимања. По правилу ријеч је о мање продуктивним и слабије плаћеним 
пословима. Међутим, за разлику од 2021. године на нивоу високог образовања 
постоји раст тражње за инжењерима електротехнике, програмерима, стручњацима 
за развој или тестирање софтвера и другим занимањима у области ИКТ-а. Ово 
упућује на закључак да на тржишту рада долази до позитивних трендова у погледу 
генерисања потреба за високо сложеним и продуктивним пословима који су по 
правилу праћени и вишим зарадама. И то баш у оним областима гдје се биљежи 
висока стопа радних миграција. 

• Одлука Владе Републике Српске од 31. 12. 2021. године, којом су дефинисана 
дефицитарна занимања која ће бити уведена у средње школе, а поједина занимања 
ће бити и стипендирана, у великој мјери артикулишу потребе послодаваца исказаних 
у овом истраживању. На листи дефицитарних занимања су поред осталих: монтер 
суве градње, молер и фасадер, механичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике, 
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моделар обуће, бравар-заваривач, алатничар, електричар-електроинсталатер, 
месар, кувар, пекар, посластичар, обрађивач метала резањем, електричар-
електроинсталатер, руковалац грађевинских и претоварних машина и кранова и 
возач моторних возила. Ова активност представља један од корака ка балансирању 
понуде и потражње на тржишту рада, а прошлогодишњи циклус анкетног 
истраживања је свакако представљао валидан извор информација о дефицитарности 
занимања.

Препоруке

Препоруке се односе на три кључне области: 1) унапређење услуга Завода за 
запошљавање; 2) прилагођавање активне политике тржишта рада потребама 
послодаваца и 3) развој партнерстава.

• Анализирати која знања и вјештине или искуство недостају незапосленим лицима 
у занимањима у којима су послодавци имали највише потешкоћа у задовољавању 
потреба за радном снагом, како би се организовале обуке и доквалификације, као и 
да ли је потребно побољшати услове рада код послодаваца.

• За потребе припреме каталога обука за 2022. годину, упоредити потребна 
занимања са занимањима на евиденцији, те организовати обуке за потребе тржишта 
рада или познатог послодавца. 

• 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 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.

• Подстицати креирање политика засноване на чињеницама, кроз промоцију 
резултата Истраживања тржишта рада.

• Наредним анкетирањем послодаваца обухватити питања везана за кључне 
потребе послодаваца 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.

• У складу са налазима истраживања о тражњи за радном снагом по занимањима 
и потешкоћама у обезбјеђивању радне снаге допунити или измијенити Одлуку 
Владе Републике Српске о дефицитарним занимањима. 


