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УВОД

Законски основ 
провођења истраживања

Истраживање тржишта рада обавља 
се у складу са Законом о посредовању 
у запошљавању и правима за вријеме 
незапослености („Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 
94/19), те годишњим Програмима рада 
Завода за запошљавање РС. У члану 25. 
Закона дефинисано је да Завод самостално 
и у сарадњи са другим надлежним органима 
и организацијама, истражује тржиште 
рада и на основу тога усмјерава своје 
активности, публикује информације о стању 
и појавама од значаја за остваривање 
политике запошљавања и на друге начине 
обавјештава јавност о својим активностима. 

Период провођења 
истраживања

Истраживање тржишта рада које проводи 
ЈУ 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.

САРАДЊА И ПОДРШКА У 
ИСТРАЖИВАЊУ ТРЖИШТА 
РАДА

Методологија и упитник за послодавце 
у 2021. години настао је као резултат 
рада Завода за запошљавање Републике 
Српске у сарадњи са Федералним 
заводом са запошљавање, Заводом за 
запошљавање Брчко дистрикта БиХ. Ријеч 
је о другом великом истраживању, након 
прошлогодишњег истраживања које 
проводи Завод за запошљавање Републике 
Српске користећи властите ресурсе, знања 
и вјештине, уз техничку подршку пројекта 
Европске уније ,,Унапређење истраживања 
тржишта рада”.

Корисници истраживања

Циљ анкетног истраживања је прикупљање 
података од послодаваца о запошљавању 
у 2021. години и потребама запошљавања 
у 2022. години, те кретањима на тржишту 
рада у Републици Српској, у склопу којег је 
анкетирано 495 послодаваца на територији 
Филијале Бања Лука. Главни корисници 
овог истраживања су креатори политика, 
као и доносиоци одлука у подручјима 
запошљавања, образовања, послодавци 
који имају потребу за запошљавањем, 
обукама, подстицајима, али и шира 
јавност уопште. Треба истаћи да су по свом 
карактеру у питању краткорочне прогнозе1 
послодаваца о различитим аспектима стања 
и кретања на тржишту рада, а прије свега 
усклађености понуде и тражње према нивоу 
образовања, занимањима и генеричким  

1	 	Напомена:	Истраживање	је	урађено	прије		
украјинске	кризе	
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вјештинама. У том контексту као основну сврху истраживања треба посматрати унапређење 
услуга Филијале Бања Лука, прилагођавање и развој локалних политика тржишта рада 
према исказаним потребама послодаваца, а нарочито система обука, каријерног вођења и 
савјетовања, стручног оспособљавања и радних пракси. На овај начин створен је одржив 
механизам да се креирање краткорочних циклуса планирања локалних политика тржишта 
у већој мјери, него што је раније био случај, заснива на подацима и релевантним потребама 
послодаваца. 



7ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: РЕГИЈА БАЊА ЛУКА

МЕТОДОЛОГИЈА И 
УЗOРAК
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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 послодавце који 
послују на територији Филијале Бања Лука. 

Упитник

Упитник се састоји од сљедећих дијелова:

• Карактеристике предузећа;

• Индикатори пословања;

• Запошљавање радника; 

• Услови рада;

• Могућност запошљавања рањивих/тешко запошљивих категорија;

• Праксе тражења радника;

• Потребе за оспособљавањем радника;

• Могућност и услови менторисања студената/незапослених особа;

• Вишак радника;

• Сарадња са Заводом.
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Метод узорковања

Метод узорковања који се користи у овом истраживању је стратификовани приступ 
узорковању, при чему су кључне варијабле стратификације сектор и величина 
компаније. За узорак су кориштене базе Пореске управе Републике Српске и  добијена 
је листа од 5.446 послодаваца, која је кориштена као оквир за узорковање. Прихватајући 
граничну стопу грешке од 3% и ниво поузданости од 95%, дефинисана је потреба да 
величина узорка буде 900 предузећа. С обзиром на проценат послодаваца који неће 
приступити упитнику (процијењено на 20%), овај узорак је увећан за 20%, те је коначан 
узорак чинио око 1.200 послодаваца. Према томе, ниво репрезентативности узорка 
омогућава генерисање налаза и резултата анкетног истраживања на све привредне 
субјекте према секторима и величини компаније и на нивоу Филијале Бања Лука. Након 
проведеног истраживања стопа одговора је износила око 92% што је и са становишта 
репрезентативности добијених одговора сасвим задовољавајуће. 

Поступак прикупљања података

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

Филијала Бања Лука је имала једног координатора и 19 анкетара.

Поступак прикупљања података (анкетирања послодаваца) је започео 1. децембра 
2021. године, а завршио је 31. децембра 2021. године. 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. 

Осигурање квалитета

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

• Обука за координаторе и анкетаре је организована у децембру 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.
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ОПИС УЗОРКА

Од укупног броја анкетираних послодаваца из узорка (1.100), у Филијали Бања Лука је 
анкетирано 495 послодаваца или 45%. 

Најзаступљенија предузећа у проведеном истраживању према врсти организације, 
а која  послују на територији коју покрива Филијала Бања Лука, чине друштва са 
ограниченом одговорношћу (65,5%), слиједе самостални предузетници (23,6%), док на 
акционарска друштва отпада 4,8%. Преостали број учесника истраживања највише се 
односи на приватне здравствене установе  (1,4%). 

Табела 1. Број и проценат анкетираних предузећа по врсти организације

Врста организације Број 
послодаваца Проценат

Вјерска заједница 1 0,2%

Дионичко (д.д.)/акционарско друштво (а.д.) 24 4,8%

Друштво са неограниченом солидарном одговорношћу 6 1,2%

Друштво са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) 324 65,5%

Јавна установа (ЈУ) - заводи, школе, домови здравља, центри 
за социјални рад 7 1,4%

Јавно предузеће (ЈП) - поште, електропривреде, комунална 
предузећа 5 1,0%

Остало 1 0,2%

Приватна здравствена установа 7 1,4%

Самостални предузетник 117 23,6%

Удружење грађана (НВО), фондација 3 0,6%

Укупно 495 100,0%
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Посматрано према облику власништва највећи проценат односи се на приватно 
власништво (95,15%), што је у складу са очекивањима. Код избора узорка највећи дио 
послодаваца узет је из привреде гдје доминира приватно власништво. 

Табела 2. Број и проценат анкетираних предузећа по облику власништва

Облик власништа Број послодаваца Проценат

Задружно 2 0,40%

Јавно 12 2,42%

Мјешовито 8 1,62%

НВО 2 0,40%

Приватно 471 95,15%

Укупно 495 100,00%

Највећи проценат послодаваца у узорку припада дјелатности Г – трговина 28,9%, затим 
Ц- прерађивачка индустрија 24,6% док су на трећем мјесту послодавци из области И – 
угоститељство, 8,7%. 

Табела 3. Узорак према дјелатности

Дјелатност КД2010 Број послодаваца Проценат

Б Вађење руда и камена 2 0,4%

Ц Прерађивачка индустрија 122 24,6%

Д Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом и паром 
и климатизација 2 0,4%

E Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом 
и санација животне средине 4 0,8%

Ф Грађевинарство 40 8,1%

Г Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и 
мотоцикала 143 28,9%

Х Саобраћај и складиштење 33 6,7%

И Хотелијерство и угоститељство 43 8,7%

Ј  Информације и комуникације 19 3,8%

K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 13 2,6%

Л Пословање некретнинама 2 0,4%

M Стручне, научне и техничке дјелатности 37 7,5%

Н Административне и помоћне услужне дјелатности 14 2,8%

Р Умјетност, забава и рекреација 10 2,0%

С Остале услужне дјелатности 11 2,2%

Укупно 495 100,0%



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

Према групама дјелатности најзаступљенији су били послодавци из услужних 

дјелатности - 36,8 %, трговине и индустријских дјелатности (28,9% и 26,3% респективно).

Tабела 4. Узорак према групи дјелатности

Дјелатност (група) Број послодаваца Проценат

Грађевинарство 40 8,1%

Трговина 143 28,9%

Услужне дјелатности 182 36,8%

Индустријске дјелатности 130 26,3%

Укупно 495 100,0%

Према величини, од 495 послодаваца обухваћених анкетирањем на нивоу Филијале  
Бања Лука, највише је малих предузећа (82,4%), слиједе велика предузећа (9,3%), док је 
учешће средњих предузећа 7,8% од укупног броја анкетираних послодаваца.

Табела 5.  Узорак према величини предузећа
Величина Број послодаваца Проценат

Мала 408 82,4%

Средња 41 8,3%

Велика 46 9,3%

Укупно 495 100,0%
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Према дужини постојања анкетирано је највише предузећа која послују преко три 
године, односно њих 92,3%. На ово питање 1,8% послодаваца није одговорило, а 5,9% 
од укупног броја анкетираних послује краће од три године.

Табела 6. Дужина постојања анкетираних послодаваца

Старост Број послодаваца Проценат

До три године 29 5,9%

Недостаје податак 9 1,8%

Преко три године 457 92,3%

Укупно 495 100,0%

Посматрано према групама дјелатности регистровано је нешто веће учешће 
послодаваца који послују до три године - у грађевинарству (10,0%), док је у услужним 
дјелатностима дупло мање (4.9%). Могуће је да се у сектору грађевинарства отвара више 
нових фирми у односу на друге секторе пошто је регистрован и већи обим пословања 
у односу на друге секторе, али с обзиром да репрезентативност узорка није рађена 
на нивоу дужине пословања није на основу истраживања могуће то са сигурношћу 
тврдити. 

Табела 7. Дужина постојања анкетираних послодаваца, преглед по дјелатностима

Дјелатност (група)

Недостаје 
податак

До три 
године

Преко три 
године

Укупно

Бр
ој
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од
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а
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ро
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П
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т
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ој
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П
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т

Грађевинарство 0 0,0% 4 10,0% 36 90,0% 40

Трговина 4 2,8% 9 6,3% 130 90,9% 143

Услужне дјелатности 4 2,2% 9 4,9% 169 92,9% 182

Индустријске дјелатности 1 0,8% 7 5,4% 122 93,8% 130

Укупно 9 1,8% 29 5,9% 457 92,3% 495
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Kод 495 анкетираних послодаваца запослено је 37.040 радника, од чега жене чине  
17.756 или 47,9%. Од поменутог броја запослених њих 8.325 је млађе од 30 година или 
22,5% од чега је 3.650 жена (43,8%), док је 2.007 радника старије од 60 година или 5,4% 
од чега је 575 жена (28,6%). У основи оваква структура запослених одражава опште 
трендове на тржишту рада попут ниже стопе запослености код жена као и веће стопе 
незапослености младих у односу на опште стопе запослености и незапослености. 

Tабела 8. Број запослених радника код анкетираних послодаваца у филијали Бања Лука

Ставка РЦ Бања Лука

(1) Број запослених радника 68580 37040

(2) Број запослених жена 30876 17756

(3) Удио жена у укупном броју запослених (2)/(1) 45,0% 47,9%

(4) Број запослених радника млађих од 30 година 13791 8325

(5) Број запослених радника млађих од 30 година (жене) 6186 3650

(6) Удио млађих од 30 у укупном броју запослених (4)/(1) 20,1% 22,5%

(7) Удио жена у укупном броју запослених млађих од 30 (5)/(4) 44,9% 43,8%

(8) Број радника старијих од 60 3797 2007

(9) Број запослених радника старијиих од 60 (жене) 1134 575

(10) Удио старијих од 60 у укупном броју запослених (8)/(1) 5,5% 5,4%

(11) Удио жена у укупном броју запослених старијих од 60 (9)/(8) 29,9% 28,6%

Удио запослених радника старијих од 60 година код анкетираних послодаваца износи 
2007 односно 5.4%. Тај податак нам говори да ће у наредних 5 година одређен број 
радника испунити улове за пензију, а самим тим ће се указати прилика за попуњавање 
радних мјеста или запошљавање радника, а све у складу са потребама пословања. 
Истовремено, имајући у виду понуду радне снаге рекло би се да не постоји ризик од 
немогућности попуњавања упражњених радних мјеста усљед повлачења из радне 
снаге по основу пензионисања. При чему овај тренд не мора бити нужно истовјетан 
код свих занимања у којима ће у наредних пет година доћи до потреба за новим 
запошљавањем усљед одлазака у пензију.   
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ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 

Индикатори пословања у 2021. години

Истраживање је посебан акценат ставило на обим пoсловања и финансијске ефекте у 
текућој 2021. години као и пројекцијама пословања за 2022. годину.

На питање о процјени обима пословања у 2021. години тек два послодавца нису дала 
одговор или њих 0,4% од укупног броја анкетираних послодаваца на нивоу Филијале  
Бања Лука. Већина послодаваца (51,5%) је забиљежила раст у пословању, док се 32,5% 
послодаваца изјаснило да је имало стагнацију у пословању, а њих 15,6% опадање у 
пословању.

 Ако резултате овог истраживања поредимо са резултатима истраживања за 2020. годину, 
долазимо до податка да се 48,9% послодаваца у прошлом истраживању изјаснило да 
очекује раст у обиму пословања. Када је у питању разлика у обиму пословања треба 
нагласити чињеницу да су послодавци у истраживању тржишта рада за 2021. годину 
били обазриви приликом пројекција за  обим пословања и финансијске ефекте у 
највећој мјери због стања које је изазвано пандемијом ,,Ковид 19”. Дакле, нешто већи 
проценат послодаваца је биљежио раст у обиму пословања у односу на пројекције из 
прошлог истраживања па се у том контексту може закључити да су стварни трендови у 
пословању у 2021. години били бољи него што су послодавци очекивали 2020. године.

Табела 9. Процјена обима пословања у 2021. години

Обим пословања Број послодаваца Проценат

Опадање 77 15,6%

Раст 255 51,5%

Стагнација 161 32,5%

Без одговора 2 0,4%

Укупно 495 100,0%
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Табела 11. Процјена финансијског резултата у 2021. години

Финансијски резултат Број послодаваца Проценат

Опадање 81 16,4%

Раст 244 49,3%

Стагнација 165 33,3%

Без одговора 5 1,0%

Укупно 495 100,0%

Посматрано према групама дјелатности, све дјелатности су биљежиле раст у обиму 
пословања, у просјеку 51,5%, с тим да је област грађевинарства биљежила највећи раст 
од 55%. Највеће опадање у пословању у 2021. години биљежила је трговина.

Табела 10. Процјена обима пословања у 2021. години по групи дјелатности 

Група 
дјелатности

Без 
одговора Опадање Раст Стагнација Укупно

 Број %   Број %   Број %   Број %   Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 6 15,0% 22 55,0% 12 30,0% 40 100,0%

Индустријске 
дјелатности 2 1,5% 15 11,5% 71 54,6% 42 32,3% 130 100,0%

Трговина 0 0,0% 30 21,0% 69 48,3% 44 30,8% 143 100,0%

Услужне 
дјелатности 0 0,0% 26 14,3% 93 51,1% 63 34,6% 182 100,0%

Укупно 2 0,4% 77 15,6% 255 51,5% 161 32,5% 495 100,0%

Kада је у питању процјена финансијских ефеката пословања у 2021. години у односу 
на 2020. годину на нивоу Филијале Бања Лука, већина послодаваца је биљежила раст 
(49,3%), затим стагнацију (33,3), док је опадање у пословању имало 16,4% послодаваца. 
На ово питање није одговорило пет послодаваца од укупног броја анкетираних 
послодаваца.
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Посматрано према дјелатностима, највећи раст су биљежили послодавци из 
области индустрије - 55,4%, затим предузећа кој долазе из услужних дјелатности - 
47,8%, грађевинарства - 47,5% и на крају трговина - 46,2%. Опадање у финансијским 
резултатима регистровано је највише код послодаваца из области трговине, њих 
20,3%, затим грађевинарства - 17,5%, док је  у области индустрије негативан тренд у 
финансијском пословању најблажи и износи 11,5%.

Табела 12. Процјена финансијског резултата у 2021. години по групи дјелатности

Група 
дјелатности

Без одговора Опадање Раст Стагнација Укупно

 Број %   Број %   Број %   Број %   Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 7 17,5% 19 47,5% 14 35,0% 40 100,0%

Индустријске 
дјелатности 2 1,5% 15 11,5% 72 55,4% 41 31,5% 130 100,0%

Трговина 3 2,1% 29 20,3% 66 46,2% 45 31,5% 143 100,0%

Услужне 
дјелатности 0 0,0% 30 16,5% 87 47,8% 65 35,7% 182 100,0%

Укупно 5 1,0% 81 16,4% 244 49,3% 165 33,3% 495 100,0%

Процјена индикатора пословања у 2022. години 
(очекивања)

Велики проценат послодаваца из бањалучке Филијале очекује раст обима пословања у 
2022. години и то њих 63%, док 29,1% очекује стагнацију,  а 7,5% послодаваца опадање 
у пословању, док 0,4% послодаваца није дало одговор на ово питање. 

Табела 13. Процјена обима пословања у 2022. години (очекивања)

Обим пословања у 2022� години Број послодаваца Проценат

Без одговора 2 0,4%

Опадање 37 7,5%

Раст 312 63,0%

Стагнација 144 29,1%

Укупно 495 100,0%
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Према дјелатности, раст обима пословања у 2022. години највише очекују послодавци 
из области услужних дјелатности - 69,8%, док опадање обимa пословања очекује 
највише послодаваца из области трговине (14,7%). Када је у питању стагнација у обиму 
пословања за 2022. годину, 37,5% послодаваца из области грађевинарства се изјаснило 
да управо очекује стагнацију у пословању, што је и највећи проценат по дјелатностима.

Табела 14. Процјена обима пословања у 2022. години (очекивања), по групи дјелатности

Група дјелатности
Без 

одговора Опадање Раст Стагнација Укупно

 Број %   Број %   Број %   Број %   Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 1 2,5% 24 60,0% 15 37,5% 40 100,0%

Индустријске 
дјелатности 1 0,8% 5 3,8% 81 62,3% 43 33,1% 130 100,0%

Трговина 0 0,0% 21 14,7% 80 55,9% 42 29,4% 143 100,0%

Услужне 
дјелатности 1 0,5% 10 5,5% 127 69,8% 44 24,2% 182 100,0%

Укупно 2 0,4% 37 7,5% 312 63,0% 144 29,1% 495 100,0%

Очекивања по питању финансијског резултата у 2022. години прате очекивања по 
питању обима пословања, те већина послодаваца очекује позитиван финансијски 
резултат у 2022. години (61,2%) или стагнацију (30,5%). 

Табела 15. Процјена финансијског резултата у 2022. години (очекивања), по групи дјелатности

Финансијски резултат у 2022. години Број послодаваца Проценат

Без одговора 5 1,0%

Опадање 36 7,3%

Раст 303 61,2%

Стагнација 151 30,5%

Укупно 495 100,0%
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Посматрано према групама дјелатности највећи раст финансијског пословања 
очекује се код услужних дјелатности - 66,5%, док су послодавци у области трговине 
исказали највећи песимизам у погледу финансијских резултата у 2022. години. Око 13% 
послодаваца из ове групе дјелатности очекује опадање. 

Табела 16. Процјена финансијског резултата у 2022. години (очекивања), по групи дјелатности

Група 
дјелатности

Без 
одговора Опадање Раст Стагнација Укупно

 Број %   Број %   Број %   Број %   Број % 

Грађевинарство 0 0,0% 1 2,5% 23 57,5% 16 40,0% 40 100,0%

Индустријске 
дјелатности 1 0,8% 5 3,8% 79 60,8% 45 34,6% 130 100,0%

Трговина 3 2,1% 19 13,3% 80 55,9% 41 28,7% 143 100,0%

Услужне 
дјелатности 1 0,5% 11 6,0% 121 66,5% 49 26,9% 182 100,0%

Укупно 5 1,0% 36 7,3% 303 61,2% 151 30,5% 495 100,0%

У поређењу са 2021. годином код послодаваца преовладава „оптимистички сценарио” 
у погледу обима пословања и финансијских резултата. Код обје димензије пословања 
послодавци очекују повећање за преко 11 процентних поена у односу на процјену за 
2020. годину. Посматрано према групама дјелатности најпозитивнији тренд се може 
очекивати у области услужних дјелатности гдје је разлика између двије године преко 
18 процената. С друге стране у области грађевинарства, судећи према процјенама о 
обиму пословања и финансијским резултатима за 2022. годину, у већој мјери је присутан 
„песимистички сценарио“. Број послодаваца који очекује пад обима пословања у 
односу на процјену за 2021. годину је већи за 12,5 процената док је код финансијских 
резултата разлика већа и износи 15,5 процената. 

У прилог томе да се може очекивати позитивна нето стопа креирања послова у 2022. 
години говори и податак из истраживања да око 60% анкетираних послодаваца из 
бањалучке регије планира нова запошљавања у 2022. години. 



21ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: РЕГИЈА БАЊА ЛУКА

ТРЕНУТНА РАДНА  СНАГА
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ТРЕНУТНА РАДНА СНАГА

Када је у питању радна снага коју запошљавају, највећи проценат послодаваца је 
оцијенио комуникацију на страном језику као незадовољавајућу (14,3%), предузетништво 
и самоиницијативност (6,7%), дигиталне компетенције (6,1%), математичку писменост 
и основне компетенције (5,7%). Значајан проценат послодаваца је оцијенио скоро 
све компетенције као нити задовољавајуће нити незадовољавајуће: предузетништво 
и самоиницијативност (28,7%), комуникацију на страном језику (25,9%), дигиталне 
компетенције (24,4%), математичку писменост и основне компетенције у науци и 
технологији (24%), смисао за културу и истраживање кроз културу (20,8%), те способност 
учења (20,4%). 

Највећи степен задовољства са компетенцијама запослених, поред комуникације на 
матерњем језику, је исказан за међуљудске и социјалне компетенције (око 80%), и 
способности учења око (70%). 

На основу наведеног може се закључити да су послодавци задовољнији са развијеношћу 
тзв. некогнитивних вјештина попут социјалних, а да највише простора за унапређење 
треба тражити у области знања страних језика и дигиталних компетенција као 
когнитивног корпуса вјештина, али и предузетништва и иницијативности. 
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Компетенције запослених међу анкетираним 
послодавцима

Табела 17. Задовољство послодаваца способностима, знањима и вјештинама радника које 
тренутно запошљавају према ЕУ оквиру компетенција
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Комуникација на матерњем језику 0,4% 3,2% 0,0% 0,4% 5,7% 26,5% 63,8%

Комуникација на страном језику 0,2% 24,8% 5,9% 14,3% 25,9% 19,8% 9,1%

Математичка писменост и основне 
компетенције у науци и технологији 0,6% 22,8% 0,6% 5,7% 24,0% 29,7% 16,6%

Дигиталне компетенције 1,0% 23,0% 1,0% 6,1% 24,4% 26,7% 17,8%

Способност учења 1,6% 5,5% 0,8% 4,0% 20,4% 39,6% 28,1%

Међуљудске и социјалне 
компетенције 1,4% 4,2% 0,2% 1,6% 14,3% 37,2% 41,0%

Предузетништво и 
самоиницијативност  1,2% 20,4% 1,4% 6,7% 28,7% 26,9% 14,7%

„Смисао“ за културу и изражавањe 
кроз културу 3,4% 33,1% 1,0% 4,0% 20,8% 19,0% 18,6%
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Комуникација на матерњем језику 0,4% 3,2% 0,4% 5,7% 90,3%

Комуникација на страном језику 0,2% 24,8% 20,2% 25,9% 28,9%

Математичка писменост и основне 
компетенције у науци и технологији 0,6% 22,8% 6,3% 24,0% 46,3%

Дигиталне компетенције 1,0% 23,0% 7,1% 24,4% 44,4%

Способност учења 1,6% 5,5% 4,8% 20,4% 67,7%

Међуљудске и социјалне компетенције 1,4% 4,2% 1,8% 14,3% 78,2%

Предузетништво и самоиницијативност  1,2% 20,4% 8,1% 28,7% 41,6%

„Смисао“ за културу и изражавањe кроз 
културу 3,4% 33,1% 5,1% 20,8% 37,6%
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Проблеми при запошљавању радне снаге

Од укупног броја послодаваца на нивоу Филијале  Бања Лука, а који су запошљавали нове 
раднике у 2021. години, 209 послодаваца (42,2%) је навело да је наишло на потешкоће 
приликом запошљавања. Са друге стране 282 послодавца (57%) су се изјаснилa да нису 
имали потешкоће приликом запошљавања радника у протеклој 2021. години. 

Табела 18. Број и проценат послодаваца који су имали проблеме у запошљавању и 
проналаску потребних радника у 2021. години

Проблеми са запошљавањем у 2021� години Број послодаваца Проценат

Дa 209 42,2%

Нe 282 57,0%

Без одговора 4 0,8%

Укупно 495 100,0%

e 33.1

20.4

14.3 78.2

28.7 41.68.1

20.8 37.65.1

5.5

23

22.8

24.8 20.2 25.9 28.9

46.36.3

5.7 90.3

24.4

24

44.47.1

20.4 67.7
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Послодавци који долазе из грађевинарства су имали највише проблема при 
запошљавању радника, чак 45% послодаваца, затим 44,6% послодаваца из области 
индустрије, 42,9% из области услужних дјелатности, док је 38,5% послодаваца из 
области трговине пријавило пробелеме при запошљавању радника у 2021. години.

Табела 19. Број и проценат послодаваца који су имали проблеме у запошљавању и 
проналаску потребних радника у 2021. години, преглед по групи дјелатности

Група 
дјелатности

Да Не Без одговора Укупно

Број % Број % Број % Број %

Грађевинарство 18 45,0% 20 50,0% 2 5,0% 40 100,0%

Индустријске 
дјелатности 58 44,6% 70 53,8% 2 1,5% 130 100,0%

Трговина 55 38,5% 88 61,5% 0 0,0% 143 100,0%

Услужне 
дјелатности 78 42,9% 104 57,1% 0 0,0% 182 100,0%

Укупно 209 42,2% 282 57,0% 4 0,8% 495 100,0%

Послодавци са бањалучке регије су најчешће пријављивали проблеме са сљедећим 
занимањима: радник за једноставне послове, продавач, конобар, тесар, кувар, заваривач 
-варилац, обућар, возач камиона, помоћни радник у производњи. Посматрано укупно, 
послодавци су имали проблем са проналаском близу 1.400 радника.

Табела 20. Преглед занимања са којима су послодавци имали највише потешкоћа приликом 
запошљавања, првих 10 занимања

Занимање Број особа %

Радник за једноставне послове 160 11,71%

Продавач-трговац 90 6,59%

Конобар 84 6,15%

Тесар 55 4,03%

Кувар 55 4,03%

Заваривач - варилац 54 3,95%

Обућар 45 3,29%

Возач камиона 43 3,15%

Помоћни радник у производњи 36 2,64%

Шивач 33 2,42%
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У области индустрије највеће потешкоће послодавци су имали са проналаском радника 
за једноставне послове (130 радника), у области услужних дјелатности потешкоће су се 
односиле на конобаре (68), у грађевинарству на тесаре (55), док се у области трговине 
проблем односио на продаваче (49).

Табела 21. Пет занимања са којима су послодавци имали највише потешкоћа, преглед по 
дјелатности

Занимање Број особа %
Грађевинарство 196 14,35%
   Тесар 55 28,06%
    Армирач 28 14,29%

Возач камиона 23 11,73%
Руковалац грађевинским машинама 15 7,65%
Зидар 15 7,65%

Индустријске дјелатности 600 43,92%
Радник за једноставне послове 130 21,67%
Обућар 45 7,50%
Заваривач - варилац 44 7,33%
Помоћни радник у производњи 36 6,00%
Шивач 33 5,50%

Трговина 193 14,13%
Продавач - трговац 49 25,39%
Магистар фармације 12 6,22%
Конобар 11 5,70%
Руковалац грађевинским машинама 10 5,18%
Кувар 9 4,66%

Услужне дјелатности 377 27,60%
Конобар 68 18,04%
Кувар 44 11,67%
Достављач 30 7,96%
Благајник 20 5,31%
Возач камиона 16 4,24%

Укупно 1366 100,00%
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Занимања са којима су послодавци најчешће имали потешкоћа углавном се односе на 
занимања са нижим степеном образовања: КВ, ВКВ (53,3%) и ССС (21,9%), док се мањи 
проценат послодаваца изјаснио да су имали проблема са радницима који посједују 
ПКВ стручну спрему (10,6%) итд. Индикативно је да је на нивоу високог образовања 
регистровано значајно мање потешкоћа у запошљавању у односу на ниво средњег 
образовања, а нарочито трогодишњег занатског. Чини се да су ове разлике у већој 
мјери детерминисане самом структуром тражње према вјештинама, а у мањој мјери 
бољом усклађеношћу исхода учења и образовања са потребама тржишта рада на 
вишим нивоима образовања. 

Табела 22. Број особа  са којима су послодавци имали потешкоћа приликом запошљавања по 
стручној спреми

Степен образовања Број особа %

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 36 2,64%

2. ПКВ, НСС - основна школа 145 10,61%

3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 728 53,29%

4. ССС - средња школа од 4 и више година и гимназија 299 21,89%

5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша школа 14 1,02%

6. ВСС - факултет (дипломирани), академија 85 6,22%

7. Магистериј 10 0,73%

Није наведено 49 3,59%

Укупно 1366 100,00%
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Најчешћи разлози због којих су послодавци имали потешкоћа приликом запошљавања 
су недостатак кадра са траженим занимањем (63,6% од укупног броја послодаваца који 
су пријавили да су имали проблеме приликом запошљавања), недостатак кадра са 
стручним знањем и вјештинама потребним за радно мјесто (52,2%), недостатак кадра 
с одговарајућим радним искуством (48,8%), незаинтересованост појединаца за рад 
на конкретном радном мјесту (36,8%), незадовољство кандидата понуђеном висином 
плате (17,7%). Остали мање заступљени разлози наведени су у табели. 

Табела 23. Препреке запошљавању и проналаску потребних радника

Који од сљедећих разлога су представљали 
препреке запошљавању и проналаску потребних 
радника? 

Број 
послодаваца

Проценат (од броја 
послодаваца који 
су пријавили да су 
имали проблеме 

при запошљавању 
радника)

Недостатак кадра са траженим занимањем 133 63,6%

Недостатак кадра са стручним знањем и вјештинама 
потребним за радно мјесто 109 52,2%

Недостатак кадра с одговарајућим радним искуством 102 48,8%

Незаинтересованост појединаца за рад на 
конкретном радном мјесту 77 36,8%

Незадовољство кандидата понуђеном висином плате 37 17,7%

Незадовољство кандидата радним временом и 
условима рада 15 7,2%

Удаљеност радног мјеста од мјеста боравишта/
пребивалишта кандидата 15 7,2%

Недостатак подстицајних средстава за обуку и 
запошљавање 18 8,6%

Пореска политика (висока издвајања за порезе и 
доприносе) 24 11,5%

Општи економски – привредни услови 31 14,8%

Недовољно информација о радној снази 8 3,8%
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Уколико упоредимо структуру тражње према најфреквентнијим занимањима у којима 
су послодавци имали проблема да обезбиједе радну снагу са бројем незапослених 
на евиденцији Филијале Бања Лука долазимо до закључка да се међу најбројнијим 
занимањима на евиденцији, осим шивача и заваривача и дијелом возача камиона,  
управо код занимања код којих су послодавци имали највише потешкоћа у запошљавању 
налази и највећи број незапослених. У том смислу, сасвим је извјесно да приоритетне 
разлоге немогућности задовољења потреба за радницима треба тражити превасходно 
у недостатку одговарајућих знања и вјештина за рад на конкретним пословима, али и 
условима које нуде послодавци нарочито када су у питању потребе за радницима на 
једноставним пословима и помоћним радницима у производњи где се по стандарду 
занимања не захтијева стручност или је она сведена на вршење једноставних послова 
и задатака. Свакако да треба имати у виду и друге варијабле попут личне мотивације 
за рад, распрострањености рада „на црно“, али и квалитет понуде у регионалним 
оквирима када је ријеч о већини занатских занимања. Практично на основу упоредних 
података из анкете и статистичких података о незапосленима по занимањима може се 
говорити о дефицитарности занимања (нема лица у траженим занимањима на страни 
понуде) само код заваривача и шивача. Но дубље сагледавање ове проблематике би 
захтијевало и квалитативну анализу што излази из оквира приказа резултата анкетног 
истраживања.  

С обзиром да је Влада Републике Српске 31. 12. 2021. године усвојила листу 
дефицитарних занимања која ће бити уведена у средње школе, поједина занимања ће 
бити стипендирана, а која у највећој мјери кореспондира са исказаним потешкоћама 
послодаваца за налажење радника, може се закључити да постоји механизам за 
отклањање или ублажавање ове баријере. Интервенције у виду кратких обука биће 
неопходне како би се благовремено сервисирале тренутне потребе послодаваца. На 
листи се поред осталих налазе и занимања: бравари-заваривачи, кувари, руковаоци 
грађевинским машинама, возачи моторних возила, тесари и конобари, управо она 
занимања у којима су послодавци према анкетном истраживању имали потешкоћа да 
обезбједе радну снагу.  

Када су у питању знања и вјештине које радницима недостају према ЕУ оквиру 
компетенција, највећи број послодаваца се изјаснио да радницима недостаје способност 
учења (50,5%), затим комуникација на страном језику (27,5%), предузетништво (22%), 
дигиталне компетенције (21,1%), математичка писменост и основне компетенције у 
науци и технологији (19,3%).
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Поређења ради, највећи проценат послодаваца је на питање шта недостаје 
запосленима  оцијенио комуникацију на страном језику као незадовољавајућу (20,1%), 
док је са развијеношћу способности учења код запослених било незадовољно мање од 
5% послодаваца. 

Табела 24. Најчешћа знања и вјештине која радницима недостају према ЕУ оквиру 
компетенција (н=109)

Навели сте да кандидатима недостају 
знања и вјештине, молимо вас да 
наведете која то знања и вјештине 
недостају према  ЕУ оквиру 
компетенција за цјеложивотно учење?

Број 
послодаваца

Проценат (од укупног броја 
послодаваца који су навели да 
су имали проблема приликом 

проналаска радника са 
одређеним вјештинама и 

способностима)

Комуникација на матерњем језику 0 0,0%

Комуникација на страном језику 30 27,5%

Математичка писменост и основне 
компетенције у науци и технологији 21 19,3%

Дигиталне компетенције 23 21,1%

Способност учења 55 50,5%

Међуљудске и социјалне компетенције 9 8,3%

Предузетништво и самоиницијативност 24 22,0%

„Смисао“ за културу и изражавањe кроз 
културу 8 7,3%
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ПЛАНОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
РАДНИКА
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ПЛАНОВИ ЗАПОШЉАВАЊА РАДНИКА

Запошљавања у 2022. години

Од укупног броја послодаваца који су учествовали у истраживању у Филијали Бања Лука, 
298 планира запошљавати нове раднике у 2022. години (60,2%). Нова запошљавања не 
планира 197 послодаваца или 39,8%.

Табела 25. Број и проценат послодаваца који планира да запошљава раднике у 2022. години

Планирате ли запошљавања у 2022. години? Број послодаваца Проценат

Не планирам запошљавати нове раднике 197 39,8%

Планирам нова запошљавања 298 60,2%

Без одговора 0 0,0%

Укупно 495 100,0%

Од укупног броја послодаваца који планирају запошљавање у 2022. години, 249 
послодаваца планира нова запошљавања ради повећања обима пословања, док 31 
послодавац планира запошљавање због промјена у систему пословања.

Ако планирате запошљавати нове раднике у 2022� години, 
наведите разлоге планираног новог запошљавања:

Број 
послодаваца Проценат

Повећање обима пословања 249 50,3%

Промјене у систему пословања 31 6,3%

Остало (навести) 36 7,3%
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Највећи проценат послодаваца који планирају запошљавање у 2022. години долази из 
области грађевинарства (75%), затим из индустрије (72,3%), док 55,2% послодаваца из 
области трговине не планира запошљавања у 2022. години, што је и највећи проценат 
посматрано по дјелатностима које не планирају запошљавања у 2022. години. 

Иако је доминантан фактор за генерисање потреба за радницима обим пословања, није 
и једини. У прилог томе говори и податак да послодавци из области грађевинарства 
у највећој мери планирају запошљавање нових радника иако су код процјене обима 
пословања за 2022. годину исказали већи „песимизам“ у односу на рецимо послодавце 
из услужних дјелатности. 

Табела 26. Број и проценат послодаваца који планира да запошљава раднике у 2022. години, 
по групи дјелатности

Група дјелатности

Планирате ли запошљавања у 2022� години? 

Да Не Укупно

Број 
послодаваца % Број 

послодаваца % Број 
послодаваца %

Грађевинарство 30 75,0% 10 25,0% 40 100,00%

Индустријске 
дјелатности 94 72,3% 36 27,7% 130 100,00%

Трговина 64 44,8% 79 55,2% 143 100,00%

Услужне 
дјелатности 110 60,4% 72 39,6% 182 100,00%

Укупно 298 60,2% 197 39,8% 495 100,00%

На основу расположивих података о планираном запошљавању и броју запослених у 
анкетираним предузећима може се у 2022. години очекивати бруто стопа креирања 
слободних послова од 8,3%1.

Послодавци су изразили потребу за запошљавањем 3.078 радника у 2022. години, а 
сљедећих 20 занимања представљају 60% укупних планова запошљавања радника 
у 2022. години: радник за једноставне послове, шивач, продавач-трговац, столар, 
обућар, помоћни радник у производњи, заваривач-варилац, инжењер електротехнике, 
конобар, тесар.

1	 	Бруто	стопа	креирања	слободних	послова	је	једнака	количнику	укупног	броја	лица	која	се	планирају	
запослити	и	тренутног	броја	запослених	у	предузећима	према	истраживању	помножено	са	100.
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Из наведеног произилази да је структура тражње када је ријеч о потребама за 
занимањима на нивоу нижег и средњег образовања идентична са структуром тражње 
код које је било потешкоћа у задовољавању потреба у 2021. години. У питању су 
иста најфреквентнија занимања осим што се код потреба за 2022. годину издвајају 
инжењери електротехнике на нивоу високог образовања. Идентичан тренд је такође 
регистрован и када посматрамо према нивоима образовања. 

Табела 27. Десет најпотребнијих занимања у 2022. години

Занимање Број радника %

Радник за једноставне послове 1217 39,54%

Шивач 140 4,55%

Продавач-трговац 126 4,09%

Столар 102 3,31%

Обућар 100 3,25%

Помоћни радник у производњи 95 3,09%

Заваривач - варилац 66 2,14%

Инжењер електротехнике 58 1,88%

Конобар 56 1,82%

Тесар 52 1,69%

Посматрано по степену образовања најтраженија радна снага ће бити лица НКВ, затим 
лица са средњом школом до 3 године (КВ, ВКВ), као и са средњом школом од 4 и више 
година (ССС).

Табела 28. Број потребних радника у 2022. години по стручној спреми

Степен образовања Број радника %

1. НКВ - без школе и незавршена основна школа 1050 34,11%

2. ПКВ, НСС - основна школа 145 4,71%

3. КВ, ВКВ - средња школа до 3 године 1036 33,66%

4. ССС - средња школа од 4 и више година и 
гимназија 347 11,27%

5. ВШС - 1. степен факултета, стручни студиј и виша 
школа 18 0,58%

6. ВСС – факултет (дипломирани), академија 274 8,90%

7. Магистериј 13 0,42%

Није наведено 195 6,34%

Укупно 3078 100,00%
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Најтраженија занимања у 2022. години у дјелатности индустрије ће бити радници за 
једноставне послове (56,3%), у трговини ће највећа потражња бити за продавачима 
(35,5%), а у услужним дјелатностима за инжењерима електротехнике (10,7%), док ће у 
области грађевинарства најтраженије занимање бити тесар (22,8%).

У односу на типологију натраженијих занимања може се рећи да су привредне структуре 
такве да генеришу превасходно тражњу за радном снагом за обављање занатских, али 
и доминантно рутинских послова који су у перспективи изложени ризику од гашења 
због аутоматизације одређених сегмената производње или услуга. По правилу је ријеч и 
о нископродуктивним пословима у најчешће радно интензивним гранама дјелатности 
попут текстилне индустрије. Охрабрује податак да ће у 2022. години доћи до раста 
тражње за различитим профилима информатичара и програмера што нам уједно 
говори и да се на тржишту јављају иновативне фирме које генеришу продуктивне и 
квалитетне послове и то управо у сектору информационих технологија и услуга где је 
нето губитак људског капитала усљед радних миграција и највећи.  

Компарацијом података из истраживања и административних података о пријављеним 
потребама за запошљавањем на нивоу Филијале Бања Лука за 2021. годину може 
се уочити сличност у структури тражње када је ријеч о занатским занимањима и 
стручњацима у области електротехнике при чему треба имати у виду да узорковањем 
нису биле планиране државне школе и здравствене установе, па се у том дијелу јавља 
разлика. 
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Табела 29. Најтраженија занимања у 2022. години, по дјелатностима

Занимање по дјелатностима Број радника %

Грађевинарство 228 7,4%

      Тесар 52 22,8%

      Армирач 29 12,7%

      Руковалац грађевинским машинама 20 8,8%

     Зидар 19 8,3%

     Радник за једноставне послове 16 7,0%

Индустријске дјелатности 2079 67,5%

     Радник за једноставне послове 1170 56,3%

      Шивач 139 6,7%

      Столар 100 4,8%

      Обућар 100 4,8%

      Помоћни радник у производњи 91 4,4%

Трговина 259 8,4%

      Продавач - трговац 92 35,5%

      Магистар фармације 15 5,8%

      Конобар 13 5,0%

      Складишни радник 13 5,0%

      Комерцијалиста 13 5,0%

Услужне дјелатности 512 16,6%

      Инжењер електротехнике 55 10,7%

      Конобар 35 6,8%

      Достављач 30 5,9%

      Кувар 29 5,7%

      ИТ Девелопер 27 5,3%

Укупно 3078 100,0%

Најтраженија занимања у 2021. према евиденцији Филијале



37ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: РЕГИЈА БАЊА ЛУКА

На питање планирају ли запослити раднике са напредним информатичким знањима, 
23,5% послодаваца се изјаснило да планира, док 73,2% послодаваца нема у плану 
запошљавање радника са напредним информатичким знањима. И овај податак 
илустративно говори о доминантности мање сложених послова. 

Табела 30. Потребе за радницима са напредним информатичким знањима, број и проценат 
послодаваца

Да ли планирате запослити раднике са напредним 
информатичким знањима? Број послодаваца %

Да 70 23,5%

Не 218 73,2%

Без одговора 10 3,4%

Укупно 298 100,0%

Посматрано по дјелатностима, послодавци из услужних дјелатности ће имати највише 
потребе за радницима са напредним информатичким знањима (37,3% послодаваца).

Табела 31. Потребе за радницима са напредним информатичким знањима, број и проценат 
послодаваца по групи дјелатности

Група дјелатности

Да ли планирате запослити раднике са напредним 
информатичким знањима?

Да Не Без 
одговора Укупно

Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

%

Грађевинарство 1 3,3% 29 96,7% 0,0% 30 100,0%

Индустријске дјелатности 17 18,1% 72 76,6% 5 5,3% 94 100,0%

Трговина 11 17,2% 50 78,1% 3 4,7% 64 100,0%

Услужне дјелатности 41 37,3% 67 60,9% 2 1,8% 110 100,0%

Укупно 70 23,5% 218 73,2% 10 3,4% 298 100,0%

Према исказаним потребама, послодавцима из услужних дјелатности ће бити потребна 
132 радника са напредним информатичким знањима или 68,7% од укупног броја 
потребних радника са наведеном вјештином (192). 

Табела 32. Потребе за радницима са напредним информатичким знањима, број и проценат 
потребних радника по дјелатности

Дјелатност Број радника са напредним информатичким знањима %

Грађевинарство 8 4,17%

Индустријске 
дјелатности 35 18,23%

Трговина 17 8,85%

Услужне дјелатности 132 68,75%

Укупно 192 100,00%
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Дјелатност Број радника са напредним 
информатичким знањима %

Б Вађење руда и камена 0 0,0%

Ц Прерађивачка индустрија 35 18,2%

Д Производња и 
снабдијевање ел.енергијом, 
гасом и паром и 
климатизација

0 0,0%

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

0 0,0%

Ф Грађевинарство 8 4,2%

Г Трговина на велико и 
мало, поправка моторних 
возила и мотоцикала 

17 8,9%

Х Саобраћај и складиштење 12 6,3%

И Хотелијерство и 
угоститељство 1 0,5%

Ј  Информације и 
комуникације 33 17,2%

K Финансијске дјелатности и 
дјелатности осигурања 5 2,6%

Л Пословање некретнинама 0 0,0%

M Стручне, научне и 
техничке дјелатаности 9 4,7%

Н Административне 
и помоћне услужне 
дјелатности 

66 34,4%

Р Умјетност, забава и 
рекреација 5 2,6%

С Остале услужне 
дјелатности 1 0,5%

Укупно 192 100,0%
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Од укупног броја анкетираних послодаваца на нивоу Филијале Бања Лука, њих 333 
(67,3%)  није у току 2021. године запошљавало раднике који долазе директно из 
образовања, док је код 135 послодаваца или 27,3% био обрнут случај, а њих 27 или 5,5% 
није дало одговор.  Свега 8,3% послодаваца од оних који су запослили нове раднике 
је запослило тражиоце посла који долазе директно из опште средње школе, 16,8% је 
запослило тражиоце посла који долазе из техничке и стручне школе, а 12,5% тражиоце 
посла који директно долазе са универзитета. 

Ови одговори су јако забрињавајући и неопходно је ову проблематику узети у обзир 
код креирања политика за наредни период који повезују образовање и тржиште рада. 
Међутим, ако се упореди број послодаваца који су имали потешкоћа са обезбјеђивањем 
радне снаге у 2021. години, примјетно је да су у мањој мјери запошљавали лица 
директно из образовног система што може бити индикативно са становишта чини се 
недовољне спремности код послодаваца да снизе критеријуме у дијелу селекције и 
приме недовољно припремљен или неискусан кадар и на тај начин задовоље потребу 
уз додатно улагање у развој људских ресурса. 

Табела 33. Запошљавање директно из образовног система, број и проценат послодаваца

Да ли је ваше предузеће у посљедњих 12 мјесеци запослило 
тражиоце посла који су дошли директно из образовног 
система? (било који тип – опште школе, техничке, стручне и 
универзитети)

Број 
послодаваца %

Без одговора 27 5,5%

Да 135 27,3%

Не 333 67,3%

Укупно 495 100,0%

Табела 34. Запошљавање директно из образовног система, број и проценат послодаваца по 
врсти школе

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 %

Да 41 8,3% 83 16,8% 62 12,5%

Не 384 77,6% 360 72,7% 364 73,5%

Без одговора 70 14,1% 52 10,5% 69 13,9%

 Укупно 495 100,0% 495 100,0% 495 100,0%

Kада су у питању недостаци код тражилаца 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. 
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Табела 35. Припремљеност тражиоца посла који директно долазе из образовног система, број 
и проценат послодаваца по врсти школе

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

Опште школе
Техничке 
и стручне 

школе
Универзитети

Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

%

Недостају потребне техничке вјештине 
или вјештине специфичне за посао 23 56,1% 50 60,2% 28 45,2%

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

11 26,8% 16 19,3% 11 17,7%

Вјештине писмености / рачунања 2 4,9% 1 1,2% 2 3,2%

Неприлагођени систем образовања 11 26,8% 24 28,9% 23 37,1%

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

14 34,1% 26 31,3% 9 14,5%

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

17 41,5% 34 41,0% 31 50,0%

Остало (наведите) 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%
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Услови рада

Када је у питању повећање плата за 2022. годину, 57% послодаваца планира повећање, 
док 42,6% послодаваца не планира повећање, а 0,4% послодаваца се није изјаснило по 
овом питању. 

Табела 36. Број и проценат послодаваца који планирају повећања плата у 2022. години

Планирате ли повећање плата у просјеку у 2022� години? Број послодаваца %

Да 282 57,0%

Не 211 42,6%

Без одговора 2 0,4%

Укупно 495 100,0%

Повећање плата планира чак 65% послодаваца из области грађевинарства, затим 
62,3% из области индустрије, 59% послодаваца из услужних дјелатности, док је најмањи 
прoценат послодаваца који планирају повећања плата из области трговине (46,9%).

Табела 37. Број и проценат послодаваца који планирају повећања плата у 2022. години по 
дјелатности

Дјелатност 

Планирате ли повећање плата у просјеку у 2022� години?

Da Ne Bez 
odgovora Ukupno

Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а

% Бр
ој

 
по

сл
од

ав
ац

а
%

Грађевинарство 26 65,0% 14 35,0% 0 0,0% 40 100,0%

Индустријске дјелатности 81 62,3% 47 36,2% 2 1,5% 130 100,0%

Трговина 67 46,9% 76 53,1% 0 0,0% 143 100,0%

Услужне дјелатности 108 59,3% 74 40,7% 0 0,0% 182 100,0%

Укупно 282 57,0% 211 42,6% 2 0,4% 495 100,0%

Повећање плата руководиоцима планира 41,1% до 10%, док 38,7% послодаваца 
планира повећање плата техничарима, такође до 10% у просјеку. Дакле, највећи 
проценат повећања плата ће бити у распону од 1% до 10%, посматрано по групама 
занимања. Индиректно на основу припадности занимања у којима су послодавци 
имали проблема са налажењем радне снаге одређеним групама занимања може се 
рећи да постоји спремност код послодаваца за већим повећањем зарада и самим тим 
побољшањем услова рада за та занимања. Тако за категорију занатских радника преко 
20% послодаваца планира повећање веће од 10%, док је код оператера на машинама, 
возача и састављача производа као и код радника на једноставним пословима 
спремност за повећањем зарада исказало око 15% послодаваца. 
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Табела 38. Проценат повећања плата по групи занимања

Не 
планирам 1-10% 11-20% Преко 

20%
Без 

одговора

Руководиоци 17,7% 41,1% 12,4% 2,8% 25,9%

Техничари 15,2% 38,7% 13,1% 1,4% 31,6%

Занатски и сродни радници 23,0% 30,9% 17,0% 3,2% 25,9%

Оператери машинама, возилима и 
састављачи производа 23,0% 26,2% 14,5% 1,8% 34,4%

Радници на једноставним 
пословима 21,6% 30,9% 13,1% 1,4% 33,0%

Административни и шалтерски 
радници 19,5% 31,6% 9,6% 1,8% 37,6%

Услужна и трговачка занимања 20,9% 28,7% 11,0% 2,5% 36,9%

Запошљавање угрожених/тешко запошљивих 
категорија радника

Највећи број послодаваца се на питање о запошљавању тешко запошљивих категорија 
изјаснио да би запослили младе без радног искуства (66,3%), затим 33,3% послодаваца 
је спремно запослити жене из руралних подручја, док је 32,7% послодаваца спремно да 
запосли лица изнад 50 година. Овакви подаци указују на потребу за изградњом услова 
и веће флексибилности код послодаваца, како би теже запошљиве категорије могле 
пронаћи запослење, али и промоције запошљавања циљних група уз кориштења 
активних мјера запошљавања. Ако упоредимо број послодаваца који су у протеклих 12 
мјесеци запошљавали младе који долазе из школских клупа и спремност послодаваца за 
запошљавањем младих без радног искуства долазимо до разлике од чак 39 процената. 
Из наведеног произилази да код послодаваца постоји значајно већа спремност за 
запошљавањем младих без искуства али да је пракса другачија и да у значајно мањој 
мјери и запошљавају. 

Табела 39. Запошљавање угрожених/тешко запошљивих категорија радника

Јесте ли спремни да запослите неке од сљедећих 
рањивих/тешко-запошљивих категорија радника? Да Не Без 

одговора

Особе с инвалидитетом 12,3% 73,3% 14,3%

Жртве насиља 21,2% 64,4% 14,3%

Штићеници домова за незбринуту дјецу 27,9% 57,8% 14,3%

Роми 16,4% 69,3% 14,3%

Демобилисани борци 29,3% 56,4% 14,3%

Жене из руралних подручја 33,3% 52,3% 14,3%

Млади без радног искуства 66,3% 19,4% 14,3%

Старији од 50 година 32,7% 52,9% 14,3%

Неквалификовани радници 29,5% 56,2% 14,3%

Имигранти (у складу са законским прописима) 2,4% 83,2% 14,3%
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Праксе запошљавања радника

Приликом тражења радника послодавци користе више различитих приступа при 
чему се најчешће користе лични контакти и познанства (85,3% послодаваца користи 
овај приступ), посредством бироа за запошљавање (33,5%), увидом у властиту базу 
биографија кандидата (29,5), путем друштвених мрежа (27,9%), путем интернет 
странице фирме (27,9%), посредством средстава јавног информисања (25,1%). Најмање 
се користи посредовање приватних агенција за запошљавање (10,3%) и образовних 
установа (7,3%). 

Тabela 40. Начини запошљавања радника

Како уобичајено тражите нове 
раднике?

Број 
послодаваца Проценат Без 

одговора Проценат

Посредовањем бироа за запошљавање 166 33,5% 4 0,8%

Личним контактима, познанствима и 
препорукама 422 85,3% 4 0,8%

Посредством средстава јавног 
информисања 124 25,1% 4 0,8%

Путем интернет странице предузећа 138 27,9% 4 0,8%

Кориштењем друштвених мрежа 138 27,9% 4 0,8%

Посредством приватних агенција за 
запошљавање 51 10,3% 4 0,8%

Посредством образовних установа 36 7,3% 4 0,8%

Кориштењем властите базе података 146 29,5% 4 0,8%

Остало 11 2,2% 4 0,8%
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Обуке и оспособљавање запосленика

Тек око 21% послодаваца планира увођење нових технологија или промјена у процесу 
рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем запосленика. 
Више од 75% анкетираних послодаваца не планира уводити нове технологије или 
промјене у пословању. Из наведеног произилази да у највећој мјери потребе за новим 
запошљавањима нису генерисане технолошким развојем или промјенама у процесу 
рада па самим тим ни обуке нису оријентисане на усвајање нових технологија и развој 
напредних компетенција.

Табела 41. Број и проценат радника који планира у 2022. години увести нове технологије или 
промјене у процесу рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем 
запосленика

Планирате ли у 2022� години да уведете нове 
технологије или промјене у процесу рада које 
ће довести до потреба за додатном обуком и 
оспособљавањем запосленика?

Број послодаваца Проценат

Да 104 21,0%

Не 375 75,8%

Без одговора 16 3,2%

Укупно 495 100,0%

Од укупног броја послодаваца који планира увести нове технологије у процесу рада 
(104), највећи број послодаваца је из области индустрије (30,8%), затим слиједе услужне 
дјелатности (20,9%), а потом грађевинарство (20%), док тек 12,6% послодаваца из 
области трговине планира увести нове технологије.

Табела 42. Број и проценат радника који планира у 2022. години увести нове технологије или 
промјене у процесу рада које ће довести до потреба за додатном обуком и оспособљавањем 
запосленика по дјелатности

Група дјелатности

Без 
одговора Да Не Укупно
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Грађевинарство 1 2,5% 8 20,0% 31 77,5% 40 100,00%

Индустријске дјелатности 2 1,5% 40 30,8% 88 67,7% 130 100,00%

Трговина 8 5,6% 18 12,6% 117 81,8% 143 100,00%

Услужне дјелатности 5 2,7% 38 20,9% 139 76,4% 182 100,00%

Укупно 16 3,2% 104 21,0% 375 75,8% 495 100,00%
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Од укупног броја послодаваца који планира увести нове технологије у процесу рада, 
највећи проценат послодаваца ће имати потребу за обуком радника која би се провела 
у оквиру радног мјеста (16%).

Табела 43. Потребне обуке због увођења нових технологија или промјена

Ако планирате, молимо наведите потребну врсту обуке: Бр
ој
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Обука за конкретне послове која би се провела у оквиру радног 
мјеста код послодавца 78 16% 16 3,2%

Рад на рачунару или другу ИТ обуку 34 7% 16 3,2%

Страни језици 10 2% 16 3,2%

Управљања возилом високе категорије 6 1% 16 3,2%

Управљање пројектима 13 3% 16 3,2%

Доквалификација и преквалификација 5 1% 16 3,2%

Остало 7 1% 16 3,2%

Од укупног броја анкетираних послодаваца у Филијали Бања Лука (495), њих 305 
односно 61,6% немају никакве могућности (ментора, опрему, материјал или простор) 
да понуде практичну наставу за ученике. Највећи број послодаваца, њих 180, може 
обезбиједити ментора (36,4%), затим њих 157 (31,7%) може обезбиједити опрему, 30,7% 
послодаваца има могућност да обезбиједи материјал, док 30,7% послодаваца има 
услове да обезбиједи простор. 

Табела 44. Могућности и услови примања ученика и студената на практичну наставу

Имате ли могућности да примате ученике и студенте на 
практичну наставу? Бр
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Можемо обезбиједити ментора за практичну наставу 180 36,4% 2 0,4%

Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу 157 31,7% 2 0,4%

Можемо обезбиједити материјал за практичну наставу 152 30,7% 2 0,4%

Можемо обезбиједити простор за практичну наставу 152 30,7% 2 0,4%

Не, немамо такве могућности 305 61,6% 2 0,4%
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Према исказаним потребама послодаваци имају могућност да организују практичну 
наставу или обуку за преко 550 ученика или студената и то за сљедећа занимања: 
електротехничар (8%), продавач (7,9%), инжењер електротехнике (6,3%), математичар 
(6,2%), моделар и конструктор обуће (4%) и конобар (4%).

Табела 45. Десет најбројнијих занимања за које послодавци могу осигурати практичну 
наставу студентима или ученицима

Занимање Број ученика или студената Проценат

Електротехничар 90 8,0%

Продавач - трговац 89 7,9%

Инжењер електротехнике 71 6,3%

Математичар 70 6,2%

Моделар и конструктор обуће 45 4,0%

Конобар 45 4,0%

Столар 44 3,9%

Кувар 43 3,8%

Месар 32 2,9%

Заваривач - варилац 29 2,6%

Такође, 402 или 81,2% послодаваца из узорка анкетираних послодаваца са подручја 
бањалучке регије нема могућност да организује обуке за стручно оспособљавање и 
усавршавање незапослених лица.  14,7% послодаваца може обезбиједити ментора, 
13,3% може обезбиједити опрему,  док 12,7% може обезбиједити простор за практичну 
наставу, а 12,3% има обезбјеђен материјал за практичну наставу. С обзиром на низак 
ниво капацитета послодаваца да организују на прави начин обуке или стручно 
оспособљавање намеће се потреба за интервенцијом кроз локалну политику 
тржишта рада у циљу подизања врло ограничених могућности које тренутно постоје у 
компанијама.  

Табела 46. Могућности и услови примања незапослених особа на усавршавање

Имате ли могућности да организујете обуке, стручно 
оспособљавање и усавршавање за незапослене особе 
(ментор, опрема, простор, материјали)?
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Можемо обезбиједити ментора за практичну наставу 73 14,7% 16 3,2%

Можемо обезбиједити опрему за практичну наставу 66 13,3% 16 3,2%

Можемо обезбиједити материјал за практичну наставу 61 12,3% 16 3,2%

Можемо обезбиједити простор за практичну наставу 63 12,7% 16 3,2%

Не, немамо такве могућности 402 81,2% 16 3,2%
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Најчешћа занимања за која послодавци имају могућност да организују практичну 
наставу или обуку: шивач, продавач, обућар, механичар електротехничар, столар, 
конобар, заваривач-варилац, бравар, кувар и шивач. Ових 10 занимања чине 75% 
могућности послодаваца  да организују практичну наставу или обуку за незапослене 
особе.

Табела 47. Десет најбројнијих занимања за које послодавци могу осигурати практичну 
наставу незапосленим особама

Занимање  Број особа %

Шивач 70 15,6%

Продавач - трговац 48 10,7%

Обућар 30 6,7%

Механичар електроничар - мехатроничар - ЦНЦ оператер 30 6,7%

Столар 22 4,9%

Конобар 21 4,7%

Заваривач - варилац 17 3,8%

Бравар 15 3,3%

Кувар 15 3,3%
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ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ У 2022. ГОДИНИ

Од укупног броја послодаваца из  Филијале Бања  Лука  који су учествовали у 
истраживању (495), 16 послодаваца очекује вишак запослених у 2022. години (3,2%). На 
ово питање 7 послодаваца није одговорило (1,4%), док су се 472 послодавца изјаснила 
да не очекују вишак запослених у 2022. години (95,4%).

Табела48. Број и проценат послодаваца који очекују вишак радника у 2022. години

 Да ли очекујете да ћете у 2022� години имати вишак 
запослених? Број послодаваца Проценат

Без одговора 7 1,4%

Да 16 3,2%

Не 472 95,4%

Укупно 495 100,0%

Од 3,2% послодаваца који очекују вишак радника у 2022. години, највећи број 
послодаваца долази из услужних дјелатности (7), док послодавци из области 
грађевинарства неће имати потребу за отпуштањем радника. С обзиром да је управо 
у области грађевинарства највећи број послодаваца планирао нова запошљавања 
реално је очекивати да у овом сектору у 2022. години буде и највећа стопа креирања 
слободних послова. 

Табела 49. Број и проценат послодаваца који очекују вишак радника у 2022. години

Група дјелатности

Да ли очекујете да ћете у  2022� години имати вишак 
запослених?

Без одговора Да Не Укупно
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Грађевинарство 1 2,5% 0,0% 39 97,5% 40 100,0%

Индустријске дјелатности 1 0,8% 5 3,8% 124 95,4% 130 100,0%

Трговина 2 1,4% 4 2,8% 137 95,8% 143 100,0%

Услужне дјелатности 3 1,6% 7 3,8% 172 94,5% 182 100,0%

Укупно 7 1,4% 16 3,2% 472 95,4% 495 100,0%
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Најчешћи начини рјешавања вишка запослених су отказивање уговора о раду (43,8%) 
од укупног броја послодаваца који су навели да очекују вишак запослених, слиједи 
распоред у другу организациону јединицу (12,5%), распоред на друго радно мјесто 
(6,3%) и сарадња са службом за запошљавање - збрињавање радника у процесу стечаја 
(6,3%).

Табела 50. Начини рјешавања вишка радника

Ако ћете имати вишак запослених у 2022� 
години, на који начин планирате рјешавати 
вишак запослених? 

Број 
послодаваца

Проценат (у односу на 
укупан број послодаваца 
који ће морати да ураде 

отказ уговора о раду)

Распоред на друго радно мјесто 1 6,3%

Распоред у другу организациону јединицу 2 12,5%

Отказ уговора о раду 7 43,8%

Обука, доквалификација, преквалификација 0 0,0%

Скраћивање радног времена 1 6,3%

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

1 6,3%

Остало 7 43,8%

Од укупног броја послодаваца који су навели да очекују вишак запослених (14), два 
главна разлога су смањење обима пословања (57,1%) и промјене у организацији 
пословања (42,9%). 

Табела 51. Разлози отказивања уговора о раду

Који су разлози отказивања уговора о раду? Број 
послодаваца

Проценат (у односу на 
укупан број послодаваца 
који ће морати да ураде 

отказ уговора о раду)

Смањење обима пословања 4 57,1%

Промјене у организацији пословања 3 42,9%

Остало 1 14,3%
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САРАДЊА СА ЗАВОДОМ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

У скоро свим подручјима сарадње са Заводом, послодавци су исказали релативно висок 
ниво задовољства. Послодавци су најзадовољнији ажурности у испуњавању преузетих/
уговорених обавеза, затим информисањем о понуди радне снаге, оглашавањем 
слободних радних мјеста. Мали број послодаваца је изразио незадовољство појединим 
услугама Завода, њих 2% је изразило потпуно незадовољство понудом програма 
суфинансирања.

Анализа добијених података показује да велики број анкетираних послодаваца често 
не користи услуге Завода, па је тако њих 85,1% изјавило да не користи програме обуке, 
доквалификације и преквалификације, а 75,2 % не користи услуге селекције радне 
снаге, док 61,6% послодаваца не користи услуге посредовања у запошљавању. Овај 
резултат се може довести у везу са њиховим одговорима на који начин траже потребну 
радну снагу. 

Преко 50% анкетираних послодаваца нису користили неку од понуђених услуга Завода.

Табела 52. Сарадња са Бироом за запошљавање Бања Лука (н=495)

Ако сте користили наведене 
услуге, молимo да их оцијените 
на скали од 1 (у потпуности сам 
незадовољан) до 5 (у потпуности 
сам задовољан) колико сте 
задовољни тим услугама које сте 
користили:  Н
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Оглашавање слободних радних 
мјеста 62,8% 1,2% 1,0% 4,6% 9,7% 16,6% 4,0%

Информисање о понуди радне снаге 61,8% 1,0% 1,2% 4,8% 9,9% 16,6% 4,6%

Посредовање у запошљавању 
потребног профила радне снаге  61,6% 1,2% 1,4% 5,7% 10,3% 15,4% 4,4%

Селекција радне снаге за потребе 
познатог послодавца 75,2% 1,0% 0,8% 5,5% 5,5% 6,3% 5,9%

Понуда мјера/програма 
суфинансирања запошљавања 68,3% 2,0% 1,2% 4,2% 6,9% 13,7% 3,6%

Понуда програма обуке, 
доквалификације, преквалификације  85,1% 0,8% 1,2% 1,6% 4,0% 2,0% 5,3%

Ажурност у испуњавању преузетих/
уговорених обавеза 66,1% 0,6% 0,4% 3,2% 7,1% 18,0% 4,6%

Учешће на сајму запошљавања 88,9% 0,4% 0,8% 0,8% 1,2% 2,0% 5,9%

Правна помоћ 84,4% 0,8% 0,2% 1,0% 2,8% 5,9% 4,8%

Рјешавање проблема вишка 
запослених 83,4% 0,8% 0,4% 1,2% 2,2% 4,8% 7,1%

Остало 18,6% 0,2% 0,0% 0,4% 0,6% 0,0% 80,2%
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Забрињава чињеница да велики проценат послодаваца није користио никакве услуге 
Завода за запошљавање, а ту се посебно мисли на услуге посредовања у запошљавању 
као и програме запошљавања и оглашавање слободних радних мјеста. У контексту 
наведеног чини се да је неопходно прије свега повећање видљивости услуга Завода. 

Табела 53. Сарадња са бироом за запошљавање Бања Лука (н=495), агрегирани одговори

Ако сте користили наведене услуге, молимo 
да их оцијените на скали од 1 (у потпуности 
сам незадовољан) до 5 (у потпуности сам 
задовољан) колико сте задовољни тим 
услугама које сте користили:   
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Оглашавање слободних радних мјеста 62,8% 2,2% 4,6% 26,3% 4,0%

Информисање о понуди радне снаге 61,8% 2,2% 4,8% 26,5% 4,6%

Посредовање у запошљавању потребног 
профила радне снаге  61,6% 2,6% 5,7% 25,7% 4,4%

Селекција радне снаге за потребе познатог 
послодавца 75,2% 1,8% 5,5% 11,7% 5,9%

Понуда мјера/програма суфинансирања 
запошљавања 68,3% 3,2% 4,2% 20,6% 3,6%

Понуда програма обуке, доквалификације, 
преквалификације  85,1% 2,0% 1,6% 6,1% 5,3%

Ажурност у испуњавању преузетих/ уговорених 
обавеза 66,1% 1,0% 3,2% 25,1% 4,6%

Учешће на сајму запошљавања 88,9% 1,2% 0,8% 3,2% 5,9%

Правна помоћ 84,4% 1,0% 1,0% 8,7% 4,8%

Рјешавање проблема вишка запослених 83,4% 1,2% 1,2% 7,1% 7,1%

Остало 18,6% 0,2% 0,4% 0,6% 80,2%
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ЗАКЉУЧЦИ 
ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА 
РАДA 2021/2022.
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ЗАКЉУЧЦИ ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА 
РАДA 2021/2022.

• Према налазима истраживања може се закључити да постоје позитивни 
трендови када је ријеч о обиму пословања и финансијским резултатима. У највећој 
мјери компаније су у 2021. години имале раст (око 50% послодаваца) док је пад 
обима пословања и финансијских резултата био присутан у значајно мањој мјери 
(око 15% послодаваца). Истовремено за 2022. годину послодавци очекују даљи раст 
по оба параметра пословања (преко 60% послодаваца).  Највећу разлику у односу 
на 2021. годину је према процјенама послодаваца могуће очекивати у услужним 
дјелатностима.

• Када је у питању задовољство са развијеношћу генеричких компетенција код 
запослених послодавци су у највећој мјери задовољни са социјалним вјештинама 
и способношћу учења, док су комуникација на страном језику, предузетништво и 
дигиталне компетенције најлошије оцјењене. 

• Око 42% од укупног броја послодаваца који су запошљавали нове раднике у 2021. 
години имало је потешкоћа у налажењу радне снаге и то превасходно за позиције 
које захтијевају ниже образовање попут радника на једноставним пословима или 
помоћних радника као и за ниво средњег образовања попут заваривача, тесара, 
кувара, обућара, возача камиона и сл. 

• Као најчешће разлоге немогућности задовољења потреба за радницима 
послодавци су наводили: недостатак кадра са траженим занимањем (преко 60%), 
недостатак кадра са стручним знањем и вјештинама потребним за радно мјесто 
(око преко 50%), недостатак кадра с одговарајућим радним искуством (око 50%), 
незаинтересованост појединаца за рад на конкретном радном мјесту (око 35%), 
незадовољство кандидата понуђеном висином плате (око 17%).

• Око 60% послодаваца који су учествовали у истраживању планира запошљавати 
нове раднике док свега око 3% очекује вишак запослених па се у 2022. години  може 
очекивати позитивна нето стопа креирања слободних послова у свим групама 
дјелатности, а судећи према расположивим подацима највјероватније највећа у 
грађевинарству, јер се не планира вишак запослених.  

• У структури тражње преовладавају једноставна (помоћни радници у 
производњи) и занатска занимања (заваривачи, тесари, кувари, возачи камиона, 
шивачи), али и све израженије потребе за ИТ стручњацима и занимањима попут 
стручњака за развој мрежа или софтвера у којима је уједно регистрована и највећа 
стопа радних миграција што је свакако позитиван тренд и са становишта креирања 
продуктивних и добро плаћених послова. 

• Преко 70% послодаваца нема у плану запошљавање радника са напредним 
информатичким знањима као ни увођење нових технологија или промјена у процесу 
рада па самим тим и потребе за обукама су у малој мјери детерминисане потребом 
за усвајањем напредних техничких и других знања и вјештина. 

• Преко 65% анкетираних послодаваца није запошљавало лица која долазе дирекно 
из свијета образовања иако су у истој мјери исказали спремност за запошљавање 
младих без радног искуства. Од послодаваца који су запошљавали младе који долазе 
из образовања то је најчешће било за ниво техничких и стручних школа, затим лица 
са високим образовањем док је најмање запошљавано лица из општих школа. Без 



57ИСТАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  2021/2022
ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: РЕГИЈА БАЊА ЛУКА

обзира на тип школе, послодавци као кључну баријеру за укључивање на тржиште 
рада директно из образовања виде недостатак искуства. 

• Око 60% послодаваца нема могућности (ментор, простор и опрема) да понуди 
ученицима или студентима праксу, а чак 80% није у могућности да организује обуку 
или стручно оспособљавање за незапослене. 

• Када су у питању осјетљиве групе, поред младих без радног искуства, послодавци 
су исказали већу спремност за запошљавање жена из руралних подручја и старијих 
од 50 година док је мотивисаност за запошљавање особа са инвалидитетом или 
миграната значајно нижа.  

• Око 60% послодаваца планира повећање плате радницима а највеће повећање, 
судећи према ставовима послодаваца, могуће је очекивати у групацији занатских 
занимања, затим оператера на машинама, возачима и сродним занимањима, 
управо у оним групама занимања где су и имали тешкоће да нађу раднике. Према 
томе, чини се да немогућност задовољења потреба за радницима за мање сложене 
послове превасходно детерминишу услови рада и ниво зараде, а не класичан 
дефицит занимања. 

• Приликом тражења радника послодавци користе више различитих приступа 
при чему се најчешће користе лични контакти и познанства (85,3% послодаваца 
користи овај приступ).

• У скоро свим подручјима сарадње са Заводом, послодавци су исказали 
релативно висок ниво задовољства. Послодавци су најзадовољнији ажурности у 
испуњавању преузетих/уговорених обавеза, затим информисањем о понуди радне 
снаге, оглашавањем слободних радних мјеста. Чињеница је да велики проценат 
послодаваца није користио никакве услуге Завода за запошљавање, а ту се посебно 
мисли на услуге посредовања у запошљавању као и програме запошљавања и 
оглашавање слободних радних мјеста.

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 
партнерставa.

• 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.

• Успоставити сарадњу са новооснованим послодавцима као и онима који 
не користе услуге Филијале Бања Лука, спроводити годишње планове сарадње, 
одржавати годишње презентације услуга које пружа Завод.

• Израдити кварталне и мјесечне планове сарадње са послодавцима на нивоу бироа 
и Филијале Бања Лука, планирати и одржавати редовне контакте са послодавцима 
на нивоу локалних јединица те формирати базу података о послодавцима.

• Константно побољшавати услуге посредовања у запошљавању у општинским 
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бироима за запошљавање и повећати видљивост услуга Завода.

• Унаприједити услуге према послодавцима путем интернет портала, берзе рада, 
као и путем друштвених мрежа.

• 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. 

• Јаче повезати савјетовање незапослених лица са њиховим укључивањем у 
програме субвенционисања запошљавања, самозапошљавања, обука и каријерног 
вођења и савјетовања. 

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

• Обезбиједити развој система цјеложивотног учења и провођење мјера дообуке и 
припреме како запослених тако и незапослених лица. По овим питањима остварити 
конкретну сарадњу са Заводом за образовање одраслих и сачинити план активности 
на образовању одраслих.

• Подстицати креирање политика засноване на чињеницама, кроз промоцију 
резултата Истраживања тржишта рада, те дистрибуцију истраживања широј групи 
заинтересованих актера.

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

• Доставити резултате истраживања надлежним 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 у складу са потребама локалног 
тржишта рада.


