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УВОД

Завод за запошљавање Републике 
Српске и пројекат Европске уније 
„Унапређење истраживања тржишта 
рада“ континуирано и синергијски раде 
на анализама ефикасности активних 
мјера запошљавања у Републици Српској 
(РС). Мјера коју елаборира ова евалуација 
је Програм подршке запошљавању 
младих с високим образовањем у статусу 
приправника у 2019. години. Истраживање 
је спроведено током 2021. године путем 
методе анкетирања међу лицима – 
корисницима мјере и послодавцима 
Програм подршке запошљавању младих 
с високим образовањем у статусу 
приправника у 2019. години, коју је 
спроводио Завод за запошљавање 
Републике Српске (ЗЗЗРС). 

Истраживање покрива више тема које, 
на више или мање директан начин, 
имају утицај на спровођење мјера АПЗ, 
са примарним фокусом на анализу 
ефикасности спровођења одабраних 
мјера. Резултати овог истраживања ће 
се користити као један од инструмената 
за евалуацију спроведених мјера АПЗ 
у заводима за запошљавање, што 
може послужити за њихово даљње 
унапређивање и праћење у будућности.  

Намјера евалуације је систематска и 
објективна процјена мјере, односно 
њених резултата. Циљевима евалуације 
провјерава се релевантност и испуњење 
циљева, ефикасност, те утицај и одрживост 
мјере, а који су дефинисани актима на 
основу којих је мјера спроведена. 

Резултати истраживања су приказани у 
неколико секција: стратегија и политике 
запошљавања предузећа, информисање 
о мјери, запошљавање путем мјере, 
оцјена мјере и оцјена услуга ЗЗЗРС. 
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ЦИЉЕВИ ЕВАЛУАЦИЈЕ
 
 

Општи циљ истраживања је праћење остварења циљева одабране мјере АПЗ кроз 
испитивање ставова послодаваца о утицају одабране мјере на њихов лични развој 
и интеграцију на тржишту рада, како би се те информације користиле као подаци 
за евалуацију и редизајн, односно унапрјеђење мјере. Један од кључних изазова 
евалуације је исправно дефинисање циљева мјере, који се дефинишу актима којима се 
мјера описује, расписује, те спроводи.

Предмет евалуације је „Програм подршке запошљавању младих са високом стручном 
спремом (ВСС) у статусу приправника у 2019. години“. Циљеви Програма дефинисани 
Акционим планом су:

• оспособљавање младих за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање 
приправничког испита у складу са општим или посебним Законом

• након обављеног приправничког стажа који је усмјерен на припрему младих 
за запошљавање омогућава се њихова директна интеграција у свијет рада, као и 
побољшавање квалификационе структуре запослених у Републици Српској

• допринос останку младих у Републици Српској, што је у складу са свим стратешким 
опредјељењима Републике Српске.

Како би се испитало да ли су циљеви програма остварени, истраживање се поставља 
у форми хипотеза тј. претпоставки чија ваљаност треба да се провјери. Хипотезе 
се постављају у облику изјава које се кроз истраживање прихватају као ваљане или 
одбацују. Постављене Хипотезе које произилазе из циљева Програма су сљедеће: 

 

Х1: Учешћем у мјери млади су оспособљени за самосталан рад у струци 

Примарни циљ мјере, а самим тим и основна хипотеза је да ће кроз мјеру да се изврши 
оспособљавање младих за самосталан рад у струци за коју су стекли одговарајуће 
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за 
полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци.  

Додатно ће у контексту запошљивости да се анализира да ли су  корисници мјере 
побољшали вјештине или стекли нове вјештине, да ли им је учешће у програму 
омогућило већу мобилност у запошљавању у земљи и, коначно, да ли им је учествовање 
у мјери помогло и у социјалној укључености.  

 

Х2: Учешћем у мјери млади су стекли услове за полагање приправничког 
испита у складу с општим или посебним законом 

 

У потврди ове хипотезе неопходно је испитати колики је број или удио младих који су 
учествовали у мјери стекао услове за полагање испита након обављања приправничког 
стажа, односно стручног испита. 
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Резултати треба да се посматрају и кроз призму тога да је стручни испит услов само за 
одређена занимања, а што је законом, односно правилником предвиђено као посебан 
услов за самосталан рад у струци. 

Другим ријечима, с обзиром да је стицање услова за полагање стручног испита 
постављено као циљ мјере, неопходно је да се испита да ли је мјера ограничена 
на занимања која захтијевају обављање приправничког стажа, односно полагање 
стручног испита или је овај циљ постављен само као пожељан, односно да ли млади 
који немају обавезу полагања стручног испита, али испуњавају друге услове, могу 
учествовати у самој мјери.  

Х3: Учешћем у мјери постигла се директна интеграција младих у свијет рада 

У доказивању ове хипотезе прије свега је неопходно да се утврди дефиниција „директне 
интеграције“ у смислу ове евалуације. Према дефиницији Међународне организације 
рада, интеграција се може поистовјетити са учешћем радне снаге, односно радно 
способним становништвом које се активно укључује на тржиште рада, било радом или 
тражењем посла.

Активно становништво тј. радна снага је дио радно способног становништва, који је 
запослен или незапослен, али активно тражи запослење, односно расположив је за рад. 
У том контексту, циљ евалуације је да се провјери да ли су млади који су се запослили 
кроз учешће у мјери након истека мјере остали запослени, односно, уколико нису, да 
ли су активни тражиоци запослења.  

Х4: Учешћем у мјери постигло се запошљавање најмање 50% особа, чак и 
након завршетка планираног периода. 

У контексту хипотезе Х4, циљ евалуације је да се провјери да су млади, учесници мјере, 
остали запослени код истог послодавца или су нашли нови посао. Оба исхода, да су 
млади као учесници мјере након престанка кориштења подстицајне мјере од стране 
послодавца остали запослени код тог послодавца или су пронашли нови посао, из угла 
мјере се посматрају као позитиван исход, те се очекује да је таквих најмање 50%.  

 

Х5: Учешћем у мјери допринијело се останку младих у Републици Српској 

Иако је приликом дизајна мјере дефинисано да ће учешће у мјери допринијети останку 
младих у Републици Српској, њена провјера захтијева сложенији методолошки дизајн 
јер на останак младих утичу многи други друштвени и економски аспекти. У том 
контексту, претпоставка је да су учесници мјере који су имали запослење остварили 
одређен степен задовољства, те да немају жељу да емигрирају.

С тим у вези, и поред наведених ограничења и претпоставки, кроз упитник се прије 
свега провјерава тренутни статус испитаника, укључујући и мјесто на којем тренутно 
бораве, те се сагледава жеља учесника мјере да у наредне три године напусте Републику 
Српску и запосле се у иностранству.  
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У настојању да се овим истраживањем ипак покуша да се истражи тема доприноса мјере 
останку младих у Републици Српској, као и да  истраживање буде досљедно, у  овом 
истраживању питање доприноса мјере опстанку сагледано је на овај начин. Потврда 
или одбацивање ове хипотезе може да се докаже само анкетирањем учесника, те се на 
овом примјеру најбоље доказује оправданост примјене ове методе, јер не постоји ни 
једна друга метода којом би ова хипотеза могла да се доказује. 
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УЗОРАК

ФОТО: ijeab, freepik.com
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Категорија Број	послодаваца

Послодавци (корисници мјере) 411

Процијењена величина узорка 199

Потребна величина узорка 249

УЗОРАК

Како би се извршила евалуација активних мјера запошљавања које спроводи Завод за 
запошљавање Републике Српске, неопходно је да се прикупе подаци од послодаваца 
који су учествовали у мјери „Програм подршке запошљавању младих са ВСС у 
статусу приправника у 2019. години“. Програм има за циљ оспособљавање младих за 
самосталан рад у струци и стицање услова за полагање приправничког испита у складу 
са општим или посебним Законом. Мјеру је користило укупно 411 послодаваца. 

Према формули за израчунавање величине узорка, а полазећи од величина популације 
од 411 послодаваца, те прихватајући граничну стопу погрешке (енгл. margin of error) од 
5% и ниво поузданости од 95%, процијењено је да је потребна величина узорка 199 
учесника.

Имајући у виду претходна истраживања које је ЗЗЗРС проводио, претпостављена је 
стопа одговора од 80%, те је израчуната потребна величина узорка од 249, како би 
се због неодговарања прикупила процијењена величина узорка. За насумично 
узорковање је кориштена команда gsample у Stata софтверу како би се добила листа од 
249 послодаваца који су репрезентативни за популацију послодаваца, уз претпоставку 
да ће очекивана стопа одговора бити 80%. Након спроведеног истраживања, стварна 
стопа одговора износи 97,2% и већа је за 17,2% од планиране.

Према уобичајеној методологији за оваква истраживања, метод узорковања који се 
користи у оваквим истраживањима је стратификовани приступ узорковању. Одабране 
варијабле за стратификацију у случају послодаваца су сектор и величина компаније. 
По величини предузећа компаније се обично дијеле на четири групе: микро (до 10 
запослених), мала (10-49 запослених), средња (50-249 запослених) и велика предузећа 
(са више од 249 запослених), док се за класификацију дјелатности користи NACE 
класификација (КД2010). Можемо да уочимо да не постоје значајна одступања по 
питању одабира послодаваца из различитих подручја дјелатности и према величини 
(Табела 1).
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Табела 1. Узорак

Подручје

Планирани узорак Прикупљени узорак Популација 

Број 
послодаваца Проценат Број 

послодаваца Проценат Број 
послодаваца Проценат

А 6 2,4 6 2,5% 9 2,2

Б 1 0,4 1 0,4% 2 0,5

Ц 20 8,0 20 8,3% 35 8,5

Д 1 0,4 1 0,4% 1 0,2

Е 7 2,8 7 2,9% 12 2,9

Ф 11 4,4 10 4,1% 19 4,6

Г 30 12,1 29 12,0% 50 12,2

Х 7 2,8 7 2,9% 12 2,9

И 5 2,0 5 2,1% 9 2,2

Ј 5 2,0 4 1,7% 9 2,2

К 2 0,8 2 0,8% 2 0,5

Л 2 0,8 2 0,8% 2 0,5

М 51 20,5 50 20,7% 84 20,4

Н 4 1,6 4 1,7% 5 1,2

О 26 10,4 25 10,3% 43 10,5

П 26 10,4 26 10,7% 43 10,5

Q 24 9,6 23 9,5% 40 9,7

Р 9 3,6 9 3,7% 14 3,4

С 12 4,8 11 4,5% 20 4,9

Укупно 249 100,0 242 100,0% 411 100,0

Величина Број 
послодаваца Проценат Број 

послодаваца Проценат Број 
послодаваца Проценат

Микро 102 41,0 98 40,5% 169 41,1

Мала 78 31,3 77 31,8% 127 30,9

Средња 57 22,9 57 23,6% 94 22,9

Велика 12 4,8 10 4,1% 21 5,1

Укупно 249 100,0 242 100,0% 411 100,0
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Табела 2. Карактеристике испитаника

Позиција 
испитаника

Мушки Женски Укупно

Број Проценат Број Проценат Број Проценат

Члан менаџмента 29 25,7% 30 23,3% 59 24,4%

Људски ресурси / 
Кадровска служба 19 16,8% 33 25,6% 52 21,5%

Остало 13 11,5% 19 14,7% 32 13,2%

Рачуноводство 11 9,7% 22 17,1% 33 13,6%

Власник 41 36,3% 25 19,4% 66 27,3%

Укупно 113 100,0% 129 100,0% 242 100,0%

Табела 2 даје приказ карактеристика испитаника по позицији у правном субјекту и 
полу. Највећи проценат испитаника су власници (27,3%) или чланови менаџмента 
(24,4%). Кадровска служба која се бави питањем људских ресурса је трећа по 
заступљености (21,5%), а слиједе рачуноводство (13,6%) и остале службе (13,2%). Када 
се резултати посматрају по полу, 46,7% испитаника је мушког пола, а 53,3% женског. 
Мушки испитаници су чешће власници предузећа (36,3% од укупног броја мушких 
испитаника) у односу на жене (19,4% у односу на укупан број женских испитаника), док 
су испитаници женског пола чешће запослени у кадровским службама (25,6% жене, а 
16,8% мушкарци) и рачуноводству (17,1% жене, 9,7% мушкарци). На преостале двије 
позиције структура жена и мушкараца је приближно једнака.
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РЕЗУЛТАТИ

ФОТО: ijeab, freepik.com
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РЕЗУЛТАТИ 

Како је описано у претходном поглављу, путем анкетирања послодаваца у мјери 
прикупљене су информације од интереса за истраживање. У овом поглављу се 
разрађују кључни резултати, односно приказани су резултати евалуације по сљедећим 
секцијама:

• Стратегија и политике запошљавања предузећа

• Информисање о мјери 

• Запошљавање путем мјере 

• Оцјена мјере 

• Оцјена услуга ЗЗЗРС

Стратегија и политике запошљавања предузећа

За боље разумијевање кључног клијента, те за потребе планирања будуће сарадње са 
послодавцима, потребно је да се прикупе сљедеће информације:

• које канале за тражење нових запосленика користе послодавци 

• који је при том удио ЗЗЗРС 

• које услуге ЗЗЗРС користе послодавци и у којем обиму

• који су фактори (не)задовољства послодаваца сарадњом с ЗЗЗРС. 

Ове информације и подаци могу да се прикупе анкетирањем одређеног узорка 
послодаваца, како је то показало Истраживање тржишта рада у Републици Српској. 
Према истраживању тржишта рада у Републици Српској закључено је да приликом 
тражења радника послодавци користе више различитих приступа, при чему се 
најчешће користе лични контакти и познанства (73,4% послодаваца користи овај 
приступ), слиједи биро за запошљавање (40,2%), увид у властиту базу биографија 
кандидата (19,4%), средства јавног информисања (16,8%), интернет странице фирме 
(13,8%), друштвене мреже (10,4%). Најмање се користи запошљавање посредством 
приватних агенција за запошљавање (5,4%)1.

1	 Истраживање	тржишта	рада	у	Републици	Српској	2020/2021.	године
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Послодавци из посматране групе корисника подстицајних средстава Завода за 
запошљавање користе такође неколико метода истовремено. Кроз истраживање се 
кренуло од претпоставке да послодавци имају 8 основних метода тражења радника, а 
како слиједи: 

1. Посредовање Завода за запошљавање

2. Лични контакти, познанства и препоруке

3. Оглашавање путем средстава јавног информисања

4. Оглашавање на Интернет страници предузећа

5. Објаве на друштвеним мрежама

6. Посредовање приватних агенција за запошљавање

7. Обраћање образовним установама

8. Властита база података

Интересантан је резултат да послодавци који су учествовали у мјери „Програм 
подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години“ најчешће 
користе посредовање Завода за запошљавање (80,2%). У том контексту, корисници 
анализиране мјере су чести корисници услуга Завода за запошљавање и то је идеална 
позиција ЗЗЗРС, али би овај податак требало да се детаљније истражи кроз фокус групе 
са савјетодавцима и послодавцима. Други најзначајнији начин проналаска радника 
су лични контакти, познанства и препоруке (47,5%), а слиједи оглашавање путем 
средстава јавног информисања (32,6%).

Табела 3. Начини тражења  радника 

Која метода се највише 
користи у Вашем 
предузећу за тражење 
нових радника? (Могуће 
више одговора)

Број послодаваца Проценат послодаваца

Посредовање Завода за 
запошљавање 194 80,2%

Лични контакти, познанства 
и препоруке 115 47,5%

Оглашавање путем средстава 
јавног информисања 79 32,6%

Оглашавање на Интернет 
страници предузећа 31 12,8%

Објаве на друштвеним 
мрежама 22 9,1%

Посредовање приватних 
агенција за запошљавање 5 2,1%

Обраћање образовним 
установама 7 2,9%

Властита база података 33 13,6%

Остало 1 0,4%
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Табела 4. Важност коју предузећа генерално придају одабраним знањима, вјештинама и 
особинама код нових кандидата за посао

Знање, вјештине и особине

В
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о 
м

ал
а 

(1
)

М
ал

а 
(2

)

Н
и
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а 
н

и
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ел
и

ка
 

(3
)

В
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и
ка

 (4
)

В
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о 
ве
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ка

 (5
)

Бе
з 

од
го

во
ра

У
ку

пн
о

Теоретска знања у оквиру занимања 0,4% 2,9% 23,6% 43,4% 28,9% 0,8% 100,0%

Практична знања у оквиру 
занимања 1,2% 4,1% 14,0% 27,7% 52,5% 0,4% 100,0%

Познавање страних језика 9,1% 9,1% 38,0% 30,2% 13,6% 0,0% 100,0%

Познавање рада на рачунару 1,7% 2,1% 13,6% 36,8% 44,6% 1,2% 100,0%

Предузетничка знања и вјештине 8,7% 12,4% 38,4% 21,9% 17,8% 0,8% 100,0%

Комуникацијске и презентацијске 
вјештине 1,2% 2,1% 16,9% 36,8% 42,1% 0,8% 100,0%

Поузданост / одговорност 0,0% 0,4% 4,1% 10,7% 83,9% 0,8% 100,0%

Мотивација за рад 0,0% 0,4% 3,3% 21,9% 73,6% 0,8% 100,0%

Креативност и иновативност 1,2% 3,3% 15,7% 31,8% 46,3% 1,7% 100,0%

Способност рјешавања проблема 0,0% 1,7% 8,7% 37,2% 51,7% 0,8% 100,0%

Способност рада у тиму 0,0% 0,0% 6,6% 26,9% 65,3% 1,2% 100,0%

Један од најчешћих проблема у раду савјетодаваца ЗЗЗРС је непознавање кључних 
вјештина које имају радници који се налазе на евиденцији. Због тога је било важно да 
се испита шта, прије свега, траже послодавци код радника којег запошљавају, у смислу 
вјештина. Табела 4 даје процентуалну оцјену важности одабраних знања, вјештина и 
особина за предузећа приликом запошљавања нових кандидата за посао, на скали 
од 1 (врло мала важност) до 5 (врло велика важност) за 242 послодаваца у узорку. 
Поузданост и одговорност је код 83,9% послодаваца препозната као врло важна особина 
приликом нових запошљавања, а слиједи мотивација за рад, коју је препознало 73,6% 
послодаваца. Способност рада у тиму је као врло важну препознало 65,3% послодаваца. 
У том контексту, послодавци више цијене особине личности (мотивација, поузданост 
и тимски рад) него практична знања у оквиру занимања. Практична знања у оквиру 
занимања препознало је као врло важна 52,5% послодаваца.

С циљем бољег увида у важност знања, вјештина и особина, претходни одговори су 
сабрани у три категорије: врло мала или мала важност (категорија 1), средња ни мала 
ни велика важност (категорија 2) и велика или врло велика важност (категорија 3). 
И кроз збирне одговоре (Графикон 1), мотивацију за рад, поузданост/одговорност и 
способност рада у тиму препознало је као важну или врло важну преко 90% испитаника. 

Уопштено, сва знања, вјештине и занимања је преко 70% послодаваца у узорку 
препознало као важна или веома важна, док је познавање страних језика препознало 
као важно или врло важно тек 43,8% послодаваца, а предузетничке вјештине 39,7% 
послодаваца. 
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Графикон 1. Важност коју предузећа генерално придају одабраним знањима, вјештинама и 
особинама код нових кандидата за посао

Неодговарајућа плата, немогућност професионалног напретка, лоши услови рада 
и негативан однос са надређеном особом најчешћи су разлози за давање отказа, 
показало је истраживање портала МојПосао спроведено на више од 1.600 испитаника, 
током 2019. године, када је мјера реализована. 

Значајан број учесника анкетирања корисника мјере у оквиру евалуације (њих 35,6%) 
који су у статусу незапослености или тражења посла, наводе да су спремни да прихвате 
посао или обављају самосталну дјелатност за нето плату у распону од 1.000 КМ до 1.099 
КМ. Сви корисници су високо образовани. 

У зависности од квалификација, послодавци су спремни да понуде просјечну нето 
мјесечну плату младом кандидату који има до једне годину радног искуства у просјеку од 
520,9 до 988,7 КМ. Просјечна нето плата коју су послодавци спремни да понуде младим 
кандидатима са основном школом (НК или ПКВ) износи 520,9 КМ, са средњом школом 
(КВ III степен или ССС IV степен) 674,1 КМ, с вишом школом (ВШС) 774,3 КМ, док за 
факултет (ВСС) она износи 988,7 КМ. Евидентно је да се са растом нивоа квалификације 
просјечна плата коју су послодавци спремни да понуде повећава, што је усклађено и 
са кретањима на тржишту, али и претходно наведеним очекивањима незапослених 
младих људи. 
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Табела 5. Колику бисте нето мјесечну плату понудили младом кандидату за посао који има до 
1 годину радног искуства, по дјелатностима, у КМ

Д
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Основна школа 
(НК и ПКВ)

Средња школа 
(КВ III степен 

или ССС IV 
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А* 4 575,0 4 645,0 3 933,3 5 950,0

Б* 1 600,0 1 800,0 1 1000,0 1 1400,0

Ц 19 583,7 19 715,3 16 859,4 18 991,7

Д* 1 650,0 1 900,0 1 1100,0 1 1400,0

Е 6 578,3 6 673,3 4 850,0 6 1033,3

Ф 10 579,0 10 647,0 10 803,0 10 940,0

Г 22 530,0 22 611,4 20 694,5 22 889,0

Х 7 538,6 6 725,0 6 841,7 6 933,3

И 4 542,5 4 632,5 4 532,5 4 926,3

Ј* 1 600,0 2 720,0 2 1250,0 3 900,3

К* 1 550,0 2 625,0 2 775,0 2 949,5

Л* 1 600,0 2 750,0 2 800,0 2 950,0

М 33 443,3 36 602,8 33 631,5 42 865,0

Н* 3 556,7 3 783,3 3 933,3 3 1000,0

О 20 518,0 20 764,0 20 896,0 21 1190,8

П 17 549,3 18 715,0 17 776,5 22 1079,5

Q 19 439,5 20 639,4 18 705,2 22 1030,9

Р 5 573,0 5 678,0 5 800,0 6 1195,8

С 8 542,5 9 755,3 8 906,3 11 940,8

Укупно 182 520,9 190 674,1 175 774,3 207 988,7

* Мали број послодаваца – корисника мјере

Посматрано по величини предузећа, мала предузећа су спремна да више новчаних 
средстава издвоје за нето мјесечну плату од микро, средњих и великих предузећа за 
готово све квалификације, уз изузетак ВШС и ВСС, гдје су средња предузећа спремна 
да издвоје највећи износ новца за младе кандидате са до једном годином радног 
искуства.
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Табела 6. Колику бисте нето мјесечну плату понудили младом кандидату за посао који има до 
1 годину радног искуства, у КМ, по величини предузећа
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Микро 67 488,7 73 654,7 65 754,2 87 929,9

Мала 63 574,5 68 706,0 63 771,0 68 1021,7

Средња 45 511,7 43 668,8 42 818,2 43 1050,7

Велика 7 405,7 6 585,0 5 710,0 9 1011,0

Укупно 182 520,9 190 674,1 175 774,3 207 988,7

Табела 7. Колику бисте нето мјесечну плату понудили младом кандидату за посао који има до 
1 годину радног искуства, у КМ, по филијалама
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Основна школа 
(НК и ПКВ)

Средња школа 
(КВ III степен 

или ССС IV 
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Бања Лука 42 523,1 47 711,1 44 797,3 61 947,6

Бијељина 13 404,6 16 537,0 12 548,3 17 853,0

Добој 21 586,1 20 737,5 21 859,5 20 1065,4

И с т о ч н о 
Сарајево 50 476,0 52 626,9 49 712,0 51 993,8

Приједор 6 548,5 7 675,9 6 838,8 8 953,8

Требиње 40 565,6 37 717,3 35 843,4 36 1082,6

Зворник 10 555,0 11 676,4 8 793,8 14 982,1

Укупно 182 520,9 190 674,1 175 774,3 207 988,7

По питању спремности да се понуди нето мјесечна плату младом кандидату за посао 
који има до једне године радног искуства, посматрано по филијалама, Бијељина и 
Источно Сарајево одступају од просјека. Конкретно, Бијељина је у готово свим нивоима 
квалификације (КВ, ПКВ, ССС и ВШС) између 20 и 30% испод просјека за посматране 
квалификације, док је Источно Сарајево до 10% испод просјека за посматране 
квалификације. Послодавци из Добоја и Требиња се издвајају по спремности да издвоје 
веће износе новца за младе кандидате са до једном годином радног искуства, при чему 
се разлика креће до 10%.
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Највећи проценат послодаваца има позитивно искуство по питању прилагодљивости 
младих, односно 81% послодаваца сматра да су млади прилагодљиви, брзо уче и усвајају 
нова знања. Нешто мањи проценат послодаваца (68,6%) сматра да млади генерално 
боље познају информацијске технологије, језике и сл. Око 57% послодаваца сматра да 
су млади спремни да раде на уговор на одређено вријеме, док већина послодаваца није 
сагласна да тврдњом да млади прихватају ниже плате. Искуство да млади прихватају 
ниже плате има само 17,4% послодаваца.

Најчешћи проблем за запошљавање младих радника, из угла послодаваца, је 
неповољан пословни амбијент. Значајан проценат послодаваца (46,3%) сматра да су 
доприноси и порези генерално превисоки и да као такви представљају препреку за 
запошљавање младих људи. 

Значајан проценат послодаваца (41,7%) сматра да се тешко проналазе квалитетни 
млади радници, док 35,5% послодаваца сматра да не постоји довољно подстицаја за 
запошљавање младих од стране државе (јавних фондова). Недостатак радног искуства 
препознало је као препреку 18,6% послодаваца корисника мјере. Комплетна листа 
препрека приказана је на графикону 3. 
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Информисање о мјери 

Најчешћи начин на који су послодавци сазнали за мјеру Запошљавање приправника 
са ВСС коју је проводио Завод за запошљавање у 2019. години је од запослених у 
Заводу за запошљавање (43,0%), док је 19,8% послодаваца већ имало искуства са овом 
мјером, јер је користило и раније. Два значајно заступљена начина су и објаве Завода 
за запошљавање на Интернет страницама и кроз брошуре (14,5%), те из новина, медија 
и Интернета (9,5%). Остали видови информисања су углавном недовољно заступљени 
(Табела 8). 

Посебно је интересантно да ЗЗЗРС не организује промоције мјере, а локалне власти не 
подстичу послодавце да се пријаве на њу, као ни удружења послодаваца. 

Административне процедуре често знају да буду компликоване, те могу да одбију 
потенцијалне учеснике од учешћа у мјери. Највећи проценат испитаника (77,7%) сматра 
да су добили потпуно јасне и недвосмислене информације о мјери од савјетодавца у 
Заводу или на Интернет страницама Завода, док 19,0% сматра да су добили углавном 
јасне информације. Интересантно је да је, код провјере анкетара, када се позивао 
један број послодаваца да им се захвали на учешћу у анкетирању, њих троје изјавило 
да би било добро да се назив мјере поједностави, те да се умјесто „Програм подршке 
запошљавању младих с високим образовањем у статусу приправника у 2019. години“, 
зове једноставно „Први посао“ или слично.

Табела 8. Начин информисања о мјери

Како сте сазнали за мјеру Запошљавање приправника 
са ВСС коју је проводио Завод за запошљавање у 2019. 
години? 

Број 
послодаваца Проценат

Од запосленика Завода за запошљавање 104 43,0%

Користили сте ову мјеру и раније 48 19,8%

Из објава Завода за запошљавање (Интернет страница, 
брошуре и сл.) 35 14,5%

Из новина / медија / Интернета 23 9,5%

Од особа које су се јавиле на оглас за посао код нас 6 2,5%

Од других послодавца 5 2,1%

Од пријатеља, комшије или члана породице 4 1,7%

На презентацијама које је организовао Завод за 
запошљавање 4 1,7%

Од локалних власти 4 1,7%

Од Вашег рачуновође 3 1,2%

Остали извори 2 0,8%

Од пословног удружења (Удружења послодаваца, Привредна 
комора) 2 0,8%

Путем друштвених мрежа (Facebook и сл.) 1 0,4%

На сајму запошљавања 1 0,4%

Укупно 242 100,0%
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Какве информације сте добили конкретно о мјери за 
запошљавање приправника од савјетодавца/ице у 
Заводу или на Интернет страницама Завода?

Број 
послодаваца Проценат

Потпуно јасне и недвосмислене информације о мјери 188 77,7%

Углавном јасне информације 46 19,0%

Неке важне информације нисте добили 1 0,4%

Добили сте само основне информације 1 0,4%

Нисте тражили никакве информације 6 2,5%

Тражили сте, али нисте добили никакве информације 0 0,0%

Укупно 242 100,0%
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Запошљавање путем мјере 

У јачању посредничке улоге Завода јако је важно да се за субвенционирана радна мјеста 
користи услуга посредовања. Према одговорима из анкете најчешћи начин проналаска 
особа за субвенционирање запошљавања је преко ЗЗЗРС, односно  запосленик Завода 
за запошљавање информише послодавца да је расписан конкурс за субвенционирано 
запошљавање и да имају кандидате за запошљавање (47,5%). 

Послодавци такође самостално траже кандидате за субвенционирање (28,9%), али исто 
тако 28,9% послодаваца има искуства са директним обраћањем незапослене особе с 
молбом да се запосле путем мјере субвенционирања. 

Проценат случајева када предузеће већ има кандидата, те шаље молбу за 
субвенционирање износи 25,6%, што је по ЗЗЗРС најнеповољнији сценарио, који би 
временом требало потпуно да се елиминише, јер би на основу дискусија фокус група 
потенцијално могао да се на овај начин стимулише рад на црно „до расписивања 
мјере“. 

У смислу доприноса радника раду код послодавца, анализирана су знања и вјештине 
које су запослени радници донијели у предузеће. Јако је важно знати да се ради о 
радницима који су по први пут запослени, па је потребно да се и очекивања послодаваца 
ускладе са том чињеницом. Практична знања и вјештине на почетку запослења већина 
послодаваца је оцијенила као осредње (43,0%) или лоше или незадовољавајуће (17,8%).

Табела 9. Начин проналаска особа за субвенционирање запошљавања

На који начин уобичајено проналазите особе за 
субвенционирано запошљавање? 

Број 
послодаваца Проценат

Запосленик Завода за запошљавање Вам јави да је расписан 
конкурс за субвенционирано запошљавање и да имају 
кандидате за запошљавање

115 47,5%

Ваше предузеће већ има кандидате и шаље молбу Заводу да 
се њихово запослење субвенционира 62 25,6%

По објави конкурса за субвенционирано запошљавање 
тражите сами кандидате за запошљавање 70 28,9%

Незапослене особе се обраћају Вама с молбом да 
их запослите те истичу како задовољавају услове за 
субвенционирано запошљавање

70 28,9%

На неки други начин 1 0,4%
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Табела 10. Знања и вјештине које су учесници показали на почетку запослења

Молимо оцијените 
сљедећа знања и 
вјештине које су 
учесници мјере 
показали на почетку 
запослења. Ако је 
било више учесника, 
молимо оцијените за 
све учеснике у просјеку.
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Практична знања у 
оквиру занимања 4,5% 13,2% 43,0% 23,6% 11,2% 4,5% 0,0%

Опште знање 0,4% 2,1% 30,6% 41,7% 19,4% 5,8% 0,0%

Познавање рада на 
рачунару 0,8% 1,7% 12,4% 40,1% 35,1% 9,5% 0,4%

Познавање страних 
језика 1,7% 6,6% 31,8% 31,4% 16,9% 11,2% 0,4%

Организацијске 
вјештине 0,8% 10,3% 36,4% 28,9% 17,4% 5,0% 1,2%

Социјалне вјештине 0,4% 5,0% 18,2% 42,6% 25,2% 7,4% 1,2%

Највећи проценат послодаваца сматра да су учесници мјере на почетку запослења 
имали добро или изврсно познавање рада на рачунару (75,2%), што није изненађујуће, 
јер су ове вјештине карактеристика млађе радне снаге. Послодавци су задовољавајућим 
оцјенама оцијенили и социјалне вјештине (67,8%) и опште знање (61,2%). Организацијске 
вјештине је као добре или изврсне оцијенило 46,3% послодаваца, а као осредње 
36,4% послодаваца. Слична структура је и код познавања страних језика, које је 48,3% 
послодаваца оцијенило као добро или изврсно, а 31,8% као осредње.
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Чињеница која се често занемарује је да оспособљавање младог радника или радника 
без искуства изискује трошкове у предузеће. Када се посматра врста подршке коју 
су предузећа пружила учесницима мјере Запошљавање приправника са ВСС у 2019. 
години, како би се упознали с послом, највећи проценат послодаваца наводи да је 
имао уводну обуку на радном мјесту уз ментора (76,4%), или уз савјетовање разних 
колега (64,9%). Стручну (сертификовану) обуку унутар предузећа пружило је тек 24% 
послодаваца. Сви послодавци су пружили одређену врсту подршке приправницима.
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Табела 11. Врста подршке  које је предузеће пружило приправницима како би се упознали с 
послом

Коју	врсту	подршке	је	Ваше	предузеће	пружило	
учесницима	мјере	Запошљавање	приправника	са	ВСС	у	
2019.	години	како	би	се	упознали	с	послом?

Број	
послодаваца Проценат

Уводну	обуку	на	радном	мјесту	-	уз	савјетовање	разних	
колега 157 64,9%

Уводну	обуку	на	радном	мјесту	-	уз	ментора 185 76,4%

Стручну	(сертификовану)	обуку	унутар	предузећа 58 24,0%

Стручну	(сертификовану)	обуку	изван	предузећа 15 6,2%

Није	била	организована	никаква	подршка 0 0,0%

Остало 1 0,4%

Значајан проценат испитаника оцијенио је да су учесници мјере у просјеку пуно или 
доста унаприједили већину посматраних подручја, осим познавања страних језика. Та 
унапређења односе се на практична знања у оквиру занимања (47,5% послодаваца 
сматра да су практична знање унапређена пуно, а 33,8% доста), познавање рада на 
рачунару (50,4% послодаваца сматра да је познавање рада на рачунару унапређено 
пуно, а 34,3% доста), организацијске вјештине (43,4% послодаваца сматра да су 
приправници пуно унаприједили своје организацијске вјештине, а 34,7% доста), те 
социјалне вјештине (49,2% послодаваца сматра да су приправници унаприједили своје 
социјалне вјештине пуно, а 32,4% доста). Познавање страних језика је подручје за које 
је 26,9% послодаваца оцијенило да су приправници остварили пуно унапређења, а 
29,3% доста. 

Табела 12. Оцјена послодаваца унапређења знања и вјештина за вријеме запослења по 
подручјима

Оцијените колико 
су учесници мјере у 
просјеку унаприједили 
сљедећа знања и 
вјештине за вријеме 
запослења у Вашем 
предузећу, у сљедећим 
подручјима:
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Практична знања у 
оквиру занимања 0,0% 0,8% 3,3% 38,8% 47,5% 9,1% 0,4%

Познавање рада на 
рачунару 0,8% 2,5% 4,5% 34,3% 50,4% 7,4% 0,0%

Познавање страних 
језика 5,0% 5,4% 22,3% 29,3% 26,9% 9,9% 1,2%

Организацијске вјештине 0,0% 4,1% 8,3% 34,7% 43,4% 8,7% 0,8%

Социјалне вјештине 0,0% 2,5% 5,8% 32,6% 49,2% 9,1% 0,8%
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Када се одговори на питање да се оцијени колико су учесници унаприједили знања 
и вјештине саберу у три категорије: доста (4) или пуно (5), осредње (3), те мало (2) или 
нимало (1), 86,4% испитаника је оцијенило да су приправници остварили значајан 
напредак по питању практичних знања, 84,7% послодаваца сматра да су приправници 
значајно унаприједили познавање рада на рачунару, 81,8% да су унаприједили 
социјалне вјештине, 78,1% организацијске вјештине, док је 56,2% послодаваца 
оцијенило значајним унапређење познавања страних језика.

Највећи проценат послодаваца (88,4%) наводи да није било престанка рада приправника 
које су запослили током трајања мјере Запошљавање приправника у 2019. години на 
иницијативу приправника, док 3,7% испитаника у узорку није одговорило на питање.  
У случајевима када је дошло на престанка рада, најчешћи разлог је проналазак другог 
посла (12 послодаваца, односно 5% послодаваца из узорка). 
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Табела 13. Разлози престанка рада приправника у случају иницирања од стране приправника 

Ако	је	било	случајева	да	лица	које	сте	запослили	путем	
мјере	Запошљавање	приправника	у	2019.	престану	
радити	прије	истека	уговора	између	Вашег	предузећа	
и	Завода	на	властиту	иницијативу,	молимо	наведите	
главни	разлог	(више	одговора	је	било	могуће)

Број	
послодаваца Проценат

Није	било	таквих	случајева 214 88,4%

Због	бриге	о	дјеци	или	о	старијим	члановима	породице 3 1,2%

Због	проналаска	другог	посла 12 5,0%

Због	промјена	околности	у	породици 0 0,0%

Због	незадовољства	радним	условима 4 1,7%

Због	незадовољства	платом 1 0,4%

Због	удаљености	посла	од	куће 0 0,0%

Због	пресељења	у	друго	мјесто 2 0,8%

Због	болести 0 0,0%

Нисмо	примили	образложење 4 1,7%

Остало 0 0,0%

* Напомена: 3,7% послодаваца није одговорило на ово питање

Табела 14. Разлози престанка рада приправника у случају иницирања од стране послодавца 
Ако	је	било	случајева	да	су	лица	које	сте	запослили	
путем	мјере	Запошљавање	приправника	у	2019.	години	
престали	радити	прије	истека	уговора	између	Вашег	
предузећа	и	Завода	на	вашу	иницијативу,	молимо	
наведите	разлог:	(Само	један	одговор)

Број	
послодаваца Проценат

Није	било	таквих	случајева 233 96,3%

Без	одговора 4 1,7%

Остало 2 0,8%

Због	лоше	радне	етике 2 0,8%

Нису	показали	потребне	способности 1 0,4%

Укупно 242 100,0%

Највећи проценат послодаваца (96,3%) такође наводи на није било случајева престанка 
рада прије истека уговора између предузећа и ЗЗЗРС на иницијативу послодавца. 
Два послодавца (0,8%) су пријевремено прекинула уговор због лоше радне етике, 
један послодавац (0,4%) због недовољне демонстрације потребних способности, а 
два послодавца (0,8%) наводе остале разлоге: породиљско и изостанак с посла без 
навођења ваљаних разлога. 

Највећи проценат послодаваца (57,4%) је задржао учеснике и након завршетка 
мјере, што је према мишљењу послодаваца побољшало квалификациону структуру 
запослених у предузећу. Међутим, 39,3% послодаваца није задржало нити једног 
учесника. Мали проценат послодаваца који су задржали учеснике мјере (2,9%), сматрају 
да то није утицало на побољшање квалификационе структуре запослених. 
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Табела 15. Утицај мјере на побољшање квалификационе структуре запослених у предузећу 
послодавца

Ако	сте	задржали	једног	или	више	учесника	и	након	
завршетка	мјере,	да	ли	је	то	побољшало	квалификациону	
структуру	запослених	у	Вашем	предузећу?

Број	
послодаваца Проценат

Да 139 57,4%

Након	завршетка	мјере	нисте	задржали	ни	једног	
учесника	мјере	Запошљавање	приправника	у	2019.	
години

95 39,3%

Иако	сте	задржали	ученика/е	мјере,	то	није	побољшало	
квалификациону	структуру	запослених	у	Вашем	
предузећу	због	других	разлога.

7 2,9%

Без	одговора 1 0,4%

Укупно 242 100,0%

Табела 16. Могућност наставка кориштења мјера активне политике и у будућности

Намјеравате	ли	да	наставите	да	запошљавате	и	друге	
незапослене	особе,	не	само	приправнике,	кроз	мјере	
активне	политике	и	у	будућности?	

Број	
послодаваца Проценат

Да 221 91,3%

Не 21 8,7%

Укупно 242 100,0%

Значајан проценат послодаваца (91,3%) има намјеру да настави запошљавати и друге 
незапослене особе кроз мјере активне политике у будућности, док 8,7% не планира. 
Два најчешће разлога због чега послодавци не могу да користе мјере су: непостојање 
потребе за радницима и немогућност јавних установа да конкуришу на остале јавне 
позиве. 
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Оцјена мјере 

Табела 17 показује да су готово сви аспекти мјере одговарали послодавцима (оцјене 
4 или 5). Око 15% послодаваца оцијенило је ниво усклађености средњом оцјеном за 
аспекте доступне радне снаге, поступка пријаве за учешће у реализацији мјере, те 
висине субвенције, док је око 12% послодаваца оцијенио ниво усклађености средњом 
оцјеном за период трајања суфинансирања и расположивост финансијских средстава 
за испуњавање услова суфинансирања запошљавања. Иако већина ових аспеката 
има високе оцјене (4 или 5), претходно споменуте димензије су код мањег процента 
послодаваца (12-15%) препознате као умјерено проблематичне, те би узорци могли да 
се даље истраже и унаприједе. 

Табела 17. Усклађеност мјере Запошљавање приправника у 2019. години са потребама 
послодаваца

Оцијените колико су сљедећи 
аспекти мјере Запошљавање 
приправника у 2019. години 
одговарали потребама Вашег 
предузећа. Н

и
м

ал
о 

(1
)

М
ал

о 
(2

)

Ср
ед

њ
е 

(3
)

Д
ос

та
 (4

)

П
ун

о 
(5

)

Бе
з 

од
го

во
ра

Задовољавање потражње 
предузећа за одговарајућим 
особљем и квалификацијама

1,2% 2,1% 14,5% 43,0% 39,3% 0,0%

Поступак пријаве за учешће у 
реализацији програма 0,0% 1,7% 14,0% 38,8% 44,6% 0,8%

Трајање периода суфинансирања 
запошљавања 0,8% 1,7% 11,6% 33,9% 51,7% 0,4%

Начин правдања средстава 2,1% 1,2% 7,0% 26,4% 63,2% 0,0%

Доступност финансирања путем 
Завода за запошљавање 0,8% 0,8% 9,1% 23,1% 66,1% 0,0%

Висина субвенције 0,8% 3,7% 15,3% 38,0% 40,9% 1,2%

Динамика исплата средстава 
субвенције од стране Завода 0,0% 0,8% 6,2% 20,2% 72,7% 0,0%

Расположивост финансијских 
средстава Вашег предузећа 
за испуњавање услова 
суфинансираног запошљавања

2,1% 1,2% 12,0% 28,9% 55,0% 0,8%
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Посматрано по појединим аспектима мјере (доступност одговарајуће радне снаге, 
поступак пријаве за учешће у реализацији програма, трајање периода суфинансирања 
запошљавања, начин правдања средстава, доступност финансирања путем Завода 
за запошљавање, висина субвенције, динамика исплата средстава субвенције од 
стране Завода, те расположивост финансијских средстава за испуњавање услова 
суфинансираног запошљавања) на збирној скали, највећи проценат послодаваца 
сматра да су ти аспекти били задовољавајући и да су одговарали потребама послодаваца. 
Висина субвенције је нешто лошије оцијењена, при чему 78,9% послодаваца сматра да 
је мјера значајно одговара потребама предузећа.
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Табела 18. Задовољство послодаваца појединим аспектима процедура 

Молимо оцијените 
колико сте били 
задовољни појединим 
аспектима процедуре. Н

и
м

ал
о 

(1
)

М
ал

о 
(2

)

Ср
ед

њ
е 

(3
)

Д
ос

та
 (4

)

П
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о 
(5

)

Н
и

је
 п
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је
њ

и
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 (0
)

Бе
з 

од
го

во
ра

Кандидати које је Завод 
предложио / упутио на 
мјеру, ако је примјењиво

0,4% 2,1% 7,4% 18,2% 36,8% 31,0% 4,1%

Једноставност процедуре 
објаве конкурса за радна 
мјеста

0,4% 2,1% 6,2% 19,4% 57,0% 14,0% 0,8%

Квалитета и обим 
информација о 
процедури и потребној 
документацији које сте 
добили од Завода

0,0% 0,4% 3,7% 16,5% 65,7% 12,4% 1,2%

Количина документације 
коју је требало да 
припремите

0,8% 2,5% 11,6% 30,6% 46,7% 7,4% 0,4%

Вријеме потребно за 
одобравање захтјева од 
стране Завода

0,8% 2,5% 16,1% 26,4% 46,7% 6,2% 1,2%

Послодавци су у највећем проценту задовољни појединим аспектима процедура: 
82,8% послодаваца је задовољно квалитетом и обимом информација о процедури коју 
су добили од Завода, 77,3% послодаваца је задовољно количином документације коју 
треба припремити, 76,4% једноставношћу процедура објаве конкурса за радна мјеста, 
73,1% временом потребно за одобравање захтјева, док само 55,0% послодаваца је 
задовољно кандидатом које је предложио Завод. Међутим, с обзиром да послодавци 
до кандидата долазе и на друге начине (властито тражење или обраћање кандидата), 
посљедње питање није примјењиво код 31,0% послодаваца, што указује на потенцијално 
већи ниво задовољства и овим аспектом.
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Од послодаваца је тражено, кроз питање отвореног типа да, уколико имају приједлоге 
за побољшање мјера активне политике запошљавања, укратко наведу те приједлоге. 
У том контексту, 55 послодаваца је дало 60 приједлога. Након квалитативне анализе, 
највећи број приједлога односи се на повећање износа субвенција (38,2%), чешће 
расписивање позива (12,7%) и дуже трајање програма суфинансирања (10,9%). Дуже 
трајање програма суфинансирања истакло као потребу шест послодаваца, али два су 
навела детаљно образложење за адвокатске приправнике гдје се услови за полагање 
приправничког испита стичу тек након двије године.
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Табела 19. Приједлози за побољшање мјера активне политике запошљавања

Приједлози за побољшање мјера активне политике 
запошљавања

Број 
појављивања Проценат*

Повећати износ субвенција 21 38,2%

Чешће расписивање позива 7 12,7%

Дуже трајање програма суфинансирања 6 10,9%

Финансирати већи број лица 5 9,1%

Краће процедуре одобравања захтјева од стране ЗЗЗРС 4 7,3%

100% финансирање од стране ЗЗЗРС 2 3,6%

Поједноставити процес добијања средстава 2 3,6%

Афирмативни програм за запошљавање старијих особа. 1 1,8%

Давање предности послодавцима који су задржали раднике 
по програмима запошљавања 1 1,8%

Дјеловати против политичког запошљавања 1 1,8%

Едукација незапослених лица у контексту проналажења 
нових радних мјеста 1 1,8%

Искључити могућност учешћа државног сектора 1 1,8%

Јавни позиви да буду дуже отворени 1 1,8%

Најбољим студентима обезбиједити потпуно финансирање 
од стране ЗЗЗРС 1 1,8%

Плаћање преквалификација 1 1,8%

Политика запошљавања мора бити у уској вези са 
политиком образовања 1 1,8%

Послодавци сами проналазе раднике 1 1,8%

Расподјела средстава не одражава стање на терену 1 1,8%

Смањити количину потребне документације 1 1,8%

Суфинансирање програма за дефицитарна занимања 1 1,8%

* у односу на укупан број послодаваца који су дали приједлоге (55)
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Оцјена услуга ЗЗЗРС

Табела 17 показује да су готово сви аспекти мјере одговарали послодавцима (оцјене 
4 или 5). Око 15% послодаваца оцијенило је ниво усклађености средњом оцјеном за 
аспекте доступне радне снаге, поступка пријаве за учешће у реализацији мјере, те 
висине субвенције, док је око 12% послодаваца оцијенио ниво усклађености средњом 
оцјеном за период трајања суфинансирања и расположивост финансијских средстава 
за испуњавање услова суфинансирања запошљавања. Иако већина ових аспеката 
има високе оцјене (4 или 5), претходно споменуте димензије су код мањег процента 
послодаваца (12-15%) препознате као умјерено проблематичне, те би узорци могли да 
се даље истраже и унаприједе. 

Табела 20. Важност услуга ЗЗЗРС 

Молимо оцијените колико 
су за Ваше предузеће важне 
услуге које пружа Завод за 
запошљавање

В
рл

о 
м

ал
а 

(1
)

М
ал

а 
(2

)

Н
и

 м
ал

а 
н

и
 в

ел
и

ка
 (3

)

В
ел

и
ка

 (4
)

В
рл

о 
ве

ли
ка

 (5
)

Бе
з 

од
го

во
ра

Објављивање потреба за 
радницима 0,8% 2,5% 12,4% 28,5% 55,8% 0,0%

Циљано посредовање 
(упућивање кандидата на 
слободна радна мјеста)

2,1% 2,9% 17,4% 24,4% 52,1% 1,2%

Представљање фирме и 
слободних радних мјеста 
незапосленим лицима (у 
Заводу или на сајмовима 
запошљавања)

3,3% 6,6% 24,0% 22,7% 40,9% 2,5%

Стручна помоћ код 
збрињавања вишка радника 5,8% 4,1% 25,6% 21,5% 40,5% 2,5%

Кориштење програма 
запошљавања које реализује 
Завод за запошљавање

0,4% 1,2% 7,4% 24,0% 66,5% 0,4%

Кориштење других 
мјера активне политике 
запошљавања

1,7% 3,3% 22,3% 28,9% 40,9% 2,9%

Када се одговори на Ликертовој скали комбинују у шире категорије, чак 90,5% 
испитаника сматра да је кориштење програма запошљавања које реализује Завод за 
запошљавање корисно или веома корисно, а 84,3% испитаника сматра да је корист од 
објављивања потреба за радницима велика или веома велика.  
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Послодавци сматрају да су услуге које пружа ЗЗЗРС изузетно корисне (58,3%) или 
корисне (34,7%). Мали проценат (6,2%) сматра да је ниво корисности осредњи, а тек 
0,4% послодаваца сматра да нису корисне. Имајући у виду велики број приговора од 
стране Уније удружења послодаваца на рад Завода за запошљавања, ови подаци су 
изненађујући, те је потребно да се детаљније истраже. Треба да се има у виду да се 
ради о послодавцима који су имали директне финансијске користи од услуга ЗЗЗРС, те 
да је њихов став значајно детерминисан на основу те чињенице.

Табела 21. Корисност услуга које пружа Завод 

Укупно гледајући, колико су услуге које пружа Завод за 
запошљавање корисне за Ваше предузеће?

Број 
послодаваца Проценат

Изузетно су корисне (5) 142 58,7%

Корисне су (4) 84 34,7%

Средње (3) 15 6,2%

Нису корисне (2) 1 0,4%

Уопште нису корисне (1) 0 0,0%

Укупно 242 100,0%
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ЗАКЉУЧЦИ 

Ова евалуација анализира ставове и мишљења послодаваца о мјерама активних 
програма запошљавања у Републици Српској. Истраживање у 2021. години спроведено 
је путем методе анкетирања међу послодавцима - корисницима мјере Програм подршке 
запошљавању младих с високим образовањем у статусу приправника у 2019. години, 
коју је проводио ЗЗЗРС. Сама евалуација имала је за циљ оспособљавање младих за 
самосталан рад у струци, стицање услова за полагање приправничког испита у складу с 
општим или посебним законом, директну интеграцију младих у свијет рада, допринос 
останку младих у Републици Српској и запошљавање најмање 50% лица, чак и након 
завршетка планираног периода. 

Генерално се може закључити да у дефинисању циљева мјере није кориштена 
аналитичка припрема, нити је у дефинисању циљева процијењено на који начин 
ће се мјерити њихова успјешност. У оквиру пројекта ЕУ „Унапређење истраживања 
тржишта рада“ као могућа метода за овај поступак представљена је анализа путем 
дрвета проблема и, као резултат, њена трансформација у дрво циљева. Док анализа 
проблема представља негативне аспекте постојеће ситуације (проблеме који се кроз 
мјеру настоје ријешити), анализа циљева представља позитивне аспекте жељене, 
будуће ситуације. Неопходно је да се дефинише четверостепени ниво хијерархије за 
мјеру (активности, резултати, сврха пројекта и свеобухватни циљ), како би се реалније 
сагледала веза између активности и коначног циља мјере. Важно је да се нађу јасни 
циљеви који се односе на сваки од кључних проблема, али и да се дефинишу мјерљиви 
и прецизни циљеви. 

Истраживање је спроведено методом анкетирања, на случајно одабраном 
стратификованом узорку од 242 послодавца – корисника мјере, без контролне групе. 
Избор ове методе је риједак за евалуације активних мјера, али због специфичности 
циљева и ограничених ресурса, а у договору са менаџментом Завода за запошљавање 
Републике Српске, истраживачки тим се одлучио на њену примјену. Метода анкетирања 
даје већи број информација о самој мјери од оних који су доступни кроз базе података 
Завода или било које друге институције (нпр. Пореске управе).

Х1: Учешћем у мјери млади су оспособљени за самосталан рад у струци 

Резултати истраживања међу послодавцима показују да приправницима на почетку 
недостаје практичног знања и вјештина, организационих знања и вјештина и 
познавања страних језика, док су као добри или изврсни препознати познавање 
рада на рачунару и социјалне вјештине. Послодавци процјењују да су приправници 
значајно унаприједили све ове вјештине након проведене мјере, осим познавања 
језика. У том контексту, стицањем практичних знања и вјештина, те унапређењем 
осталих пратећих знања и вјештина, резултати овог истраживања упућују на то да се 
млади оспособљавају за самосталан рад у струци. Резултати који потврђују ове тврдње 
су:   

• Резултати истраживања указују на то да су приправници на почетку запослења 
имали лоша, незадовољавајућа или осредња практична знања и вјештине. Након 
спроведене мјере, 86,4% је оцијенило да су приправници остварили значајан 
напредак по питању практичних знања и вјештина. 
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• Највећи проценат послодаваца сматра да су учесници мјере на почетку запослења 
имали добро или изврсно познавање рада на рачунару (75,2%), социјалне вјештине 
(67,8%) и опште знање (61,2%). Након спроведене мјере, 84,7% послодаваца сматра 
да су приправници значајно унаприједили познавање рада на рачунару, а 81,8% 
сматра да су значајно унаприједили социјалне вјештине.

• Организацијске вјештине је као добре или изврсне оцијенило 46,3% послодаваца, 
а као осредње 36,4% послодаваца. Слична структура је и код познавања страних 
језика, које је 48,3% послодаваца оцијенило као добро или изврсно, а 31,8% као 
осредње. Након спроведене мјере, 56,2% послодаваца је оцијенило да је дошло до 
значајног унапређења познавања страних језика, а 78,1% да је дошло до значајног 
унапређења организацијских вјештина. 

Х2: Учешћем у мјери млади су стекли услове за полагање приправничког 
испита у складу с општим или посебним законом 

Ова хипотеза је потврђена кроз анкетирање приправника – учесника мјере, гдје су 
учесници навели да су у највећем проценту стекли услове за полагање или да су 
положили приправнички испит. Међутим, ово истраживање допуњује те наводе 
индиректно када се у обзир узме подршка коју су предузећа пружила учесницима како 
би се упознали с послом. 

Наиме, највећи проценат послодаваца наводи да су имали уводну обуку на радном 
мјесту уз ментора (76,4%), или уз савјетовање разних колега (64,9%). Стручну 
(сертификовану) обуку унутар предузећа пружило је 24,0% послодаваца. С обзиром на 
важност менторисања с циљем припреме приправника за полагање приправничког 
стања, улагање напора кроз организовање обука уз присуство ментора, савјетовање 
колега и стручна (сертификована) обука ствара потребне предуслове да би приправник 
положио испит.   

Анкетирањем приправника, корисника мјере, добијени су нешто другачији резултати, 
који ипак не одступају значајно. Према наводима анкетираних приправника, највећи 
проценат њих (82,3%) је имао ментора у предузећу који је учесницима мјере пружао 
подршку, значајан проценат приправника (50,2%) добивао је савјете од колега који 
су запослени код истог послодавца, док је тек 18,1% приправника добило је стручну 
(сертификовану) обуку унутар предузећа. 

Х3: Учешћем у мјери постигла се директна интеграција младих у свијет рада 

Резултат истраживања, као што је истакнуто у оквиру хипотезе Х1, потврђују да је 
86,4% послодаваца оцијенило да су приправници остварили значајан напредак по 
питању практичних знања, 84,7% послодаваца сматра да су приправници значајно 
унаприједили познавање рада на рачунару, 81,8% социјалне вјештине, 78,1% 
организацијске вјештине, док је 56,2% послодаваца оцијенило значајним унапређење 
познавања страних језика. Унапређењем ових знања, млади се интегришу у свијет 
рада. 

Охрабрујућа чињеница је и да највећи проценат послодаваца (88,4%) наводи да није 
било престанка рада приправника које су запослили током трајања мјере Запошљавање 
приправника у 2019. години на иницијативу приправника, док 3,7% испитаника у узорку 
није одговорило на питање. У случајевима када је дошло на престанка рада, најчешћи 
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разлог је проналазак другог посла. Тиме је осигуран континуитет стицања знања за све 
учеснике мјере током трајања програма. Највећи проценат послодаваца (96,3%) такође 
наводи на није било случајева престанка рада прије истека уговора између предузећа 
и ЗЗЗРС на иницијативу послодавца. Два послодавца (0,8%) су пријевремено прекинула 
уговор због лоше радне етике, један послодавац (0,4%) због недовољне демонстрације 
потребних способности, а два послодавца (0,8%) наводе остале разлоге: породиљско и 
изостанак с посла без навођења ваљаних разлога.  
 

Х4: Учешћем у мјери постигло се запошљавање најмање 50% лица, чак и након 
завршетка планираног периода. 

Резултати испитивања приправника потврдили су ову хипотезу, при чему је 56,3% 
учесника мјере било запослено у тренутку провођења истраживања (август 2021. 
године). И резултати истраживања међу послодавцима иду у прилог овој хипотези 
с обзиром да највећи проценат послодаваца (57,4%) задржао учеснике и након 
завршетка мјере, што је према мишљењу послодаваца побољшало квалификациону 
структуру запослених у предузећу. Мали проценат послодаваца који су задржали 
учеснике мјере (2,9%) сматрају да то није утицало на побољшање квалификационе 
структуре запослених. 

Х5: Учешћем у мјери допринијело се останку младих у Републици Српској 

Један од циљева који је било тешко поставити у форми хипотезе за доказивање био 
је „допринос останку младих у Републици Српској“, што се свакако чини стварањем 
повољнијег амбијента за младе људе кроз активне мјере, али је остварење овог циља 
тешко испитати кроз истраживање овог типа. Допринос останку младих у Републици 
Српској кроз ово истраживање индиректно се мјери кроз неколико димензија, али сви 
они само могу дати претпоставку да су због кориштења мјера створени бољи услови за 
младе да остану у Републици Српској. 

Резултати истраживања указују на то да послодавци већи значај придају особинама 
личности (мотивација, поузданост и тимски рад) него практичним знањима у оквиру 
занимања, јер је та својства препознало као врло важна 52,5% послодаваца. 

Другим ријечима, послодавци већи нагласак стављају на мотивацију, поузданост и 
жељу за тимским радом, него на практична знања и вјештине. С обзиром на честе 
критике образовног система, стављање нагласка на особине, умјесто на на практична 
знања и вјештине, указује на спремност послодаваца да пруже обуку оним кандидатима 
који његују праве радне навике. 

Послодавци су такође спремни да понуде веће плате запосленицима са вишим нивоима 
образовања. Тако просјечна нето плата коју су послодавци спремни да понуде младим 
кандидатима са основном школом (НК или ПКВ) износи 520,9 КМ, кандидатима са 
средњом школом (КВ III степен или ССС IV степен) 674,1 КМ, с вишом школом (ВШС) 
774,3 КМ, док за кандидате са факултетом (ВСС) та плата износи 988,7 КМ. Иако се и 
даље ради о износима који су далеко испод просјека у развијеним земљама, охрабрује 
чињеница да послодавци цијене образоване раднике и да су, сходно томе, спремни 
да више понуде за њихов рад. Такође, већина послодаваца корисника мјере има 
позитивно искуство по питању прилагодљивости младих, односно 81% послодаваца 
сматра да су млади прилагодљиви, брзо уче и усвајају нова знања. 
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Овакви ставови су важни, јер послодавци препознају улогу и значај младих људи. 
Позитивно је и што значајан проценат послодаваца (91,3%) има намјеру да настави 
да запошљава и друге незапослене особе кроз мјере активне политике у будућности. 
Иако кроз сагледавање ових неколико димензија није могуће дати дефинитивну 
оцјену доприноса мјере останку младих у Републици Српској, оне указују на позитивне 
трендове међу послодавцима које треба и даље подржавати с циљем останка већег 
броја младих. Интеграција младих на тржишту рада, уз стварање све бољих услова за 
рад, претпоставка је без које није реално очекивати да млади престану размишљати 
о одласку. Међутим, исто тако, ови резултати треба да се узму са резервом, јер није 
могуће да се пореде са ставовима и мишљењима изван анкетиране групе, тј. нема 
увида о томе да ли су ови ставови присутни и код осталих послодаваца који нису 
учествовали у мјери. 


