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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

У компоненту I - Самозапошљавање дјеце погинулих
бораца преусмјеравају се средства у износу од 88.000 КМ
за самозапошљавање 11 лица и у компоненту II - Самозапошљавање демобилисаних бораца и РВИ 952.000,00 КМ за
самозапошљавање 136 лица.
У Програм подршке запошљавању младих са ВСС и
ССС - компонета III преусмјеравају се средства у износу
од 320.000,00 КМ за запошљавање 48 лица и у Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у компоненту I средства у износу 320.000,00 КМ за
запошљавање 80 лица.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-90/21
21. јануара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

60
На основу члана 2. став 2. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и
94/19) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 105. сједници, одржаној 21.1.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Усваја се Акциони план запошљавања у Републици
Српској за 2021. годину с циљем реализације мјера из Про-
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28.1.2021.

грама економских реформи Републике Српске за 2021. годину у области запошљавања.
II
За реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину Влада Републике Српске
обезбиједила је средства у укупном износу од 12.188.000,00
КМ (словима: дванаест милиона сто осамдесет осам хиљада конвертибилних марака).
III
На основу овог акционог плана ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске сачиниће програм запошљавања
у Републици Српској за реализацију Акционог плана запошљавања у 2021. години и програме за сваку од мјера из
Акционог плана, за које су обезбијеђена средства, и доставити Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на
сагласност.
Остале мјере и активности спроводиће надлежни органи и институције утврђени у Акционом плану.
IV
За спровођење ове одлуке и Акционог плана задужују
се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске и други надлежни
органи и институције одређени Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2021. годину.
V
Акциони план запошљавања у Републици Српској за
2021. годину налази се у прилогу ове одлуке и њен је саставни дио.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-91/21
21. јануара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2021. ГОДИНУ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:
Повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској
Оперативни циљ 1.1. Oсигурати већу повезаност система образовања са тржиштем рада
Мјера

Активност

1.1.2. Развој локалних савјета за
образовање и запошљавање

Организовање обуке
за планирање локалне
политике запошљавања
за представнике локалне заједнице и ЗЗЗРС
и локалних савјета за
запошљавање и образовање, организовање
регионалних састанака
са локалним заједницама ради представљања
АПЗ и ЛАПЗ
Наставак активности
успостављања и развоја локалних савјета и
партнерстава за образовање и запошљавање с
циљем подстицања размјене примјера добре
праксе и координације
локалних политика

Временски оквир

Носилац
активности

Представници локалне заједнице и
ЗЗЗРС

Број обука за планирање локалне
политике запошљавања и регио- Q1-4 2021
налних састанака
са представницима
локалних заједница

ЗЗЗРС, јединице локалне
самоуправе,
Савез општина и градова
Републике
Српске

Средства Завода, јединица
локалне самоуправе, Савеза
општина и
градова Републике Српске

Послодавци, незапослена лица

Број успостављених локалних савјета за образова- Q1-4 2021
ње и запошљавање
и број успостављених партнерстава

ЗЗЗРС, јединице локалне
самоуправе, ПКРС,
МПКРС, Удружење послодаваца

Средства Завода, јединица
локалне самоуправе, ПКРС,
МПКРС, Удружења послодаваца

Циљна група

Индикатор учинка

Средства

28.1.2021.
Мјера

1.1.3. Успоставити
систем и механизме комуникације
кључних актера у
области образовања и тржишта рада

1.1.4. Развој стручне праксе у систему средњег и високог образовања

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Активност
Успостављање партнерског односа кроз
директну сарадњу са
Унијом послодаваца,
Привредном комором,
синдикатима, МПКРС,
МИЕР, јединицама
локалне самоуправе
Опремање радионица
средњих стручних
школа неопходном
опремом
Обука наставника за
рад на опреми

Циљна група

Кључни актери на
тржишту рада

Послодавци,
ученици и наставУкључивање предузећа ници предметних
за обављање дијела
средњих стручних
практичне наставе из
школа
предметних школа
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Носилац
активности

Средства

Потписан споразум о сарадњи
Завода, Министарства просвјете
и културе, ПриQ1-4
вредне коморе и
Уније послодаваца 2021
Републике Српске
и стручне расправе
о теми тржишта
рада

ЗЗЗРС,
УУПРС,
ПКРС, синдикати, МПКРС,
МПП, јединице локалне
самоуправе

Средства
Завода, Уније
послодаваца,
ПКРС, МИЕР,
МПКРС, јединица локалне
самоуправе

Број средњих
стручних школа /
ученика / наставника / инструктора
укључених у про- Q1-4
граме
2020
Број предузећа
укључених у реализацију практичне наставе

МПК, МНРВОИД

Средства
МПК, МНРВОИД

Индикатор учинка

Временски оквир

3

Обука инструктора из
предузећа за рад са
ученицима
Оперативни циљ: 1.2. Развијање културе рада и етике рада
Број објављених
Објављивање на web
позитивних при1.2.1. Промоција
порталу позитивних
Незапослена лица и мјера о теми сапозитивних припримјера самозапомозапошљавања и Q1-4 2021 ЗЗЗРС
послодавци
мјера
шљавања и запошљазапошљавања код
вања код послодаваца
послодаваца
Оперативни циљ: 1.3. Обезбиједити прецизне податке о активној понуди радне снаге
Наставак активности
Унапријеђен сина унапређењу система
стем за вођење
1.3.1. Измјена
за вођење евиденција
евиденција незапрописа о вођењу
Незапослена
лица,
МРБИЗ,
незапослених лица
послених лица и
Q1-2 2021 ЗЗЗРС
регистара незапослодавци
и
стандардизацију
стандардизовани
послених лица
извјештаја из области
извјештаји из облаевиденција
сти евиденција
1.3.2. СтандардиУтврђивање и
зација метода и
унапређење методолотехника праћења
Урађен приручник
гије праћења потреба
Q1-4
потреба тржишта
МРБИЗ,
тржишта рада и репре- Послодавци и неза- за методолошко
рада и анализе
послена лица
праћење потреба
ЗЗЗРС
зентативног узорка и
2021
стања и карактеунапређење анкетног
тржишта рада
ристика тржишта упитника за кориснике
рада
услуга
Оперативни циљ: 1.4. Унапређивање дјеловања и развој институција на тржишту рада
Утврђен годишњи
Утврђивање годишњег
план сарадње са
плана сарадње са
Q1-4
послодавцима и
послодавцима и ажуПослодавци
ЗЗЗРС
ажурирана база
2021
рирање базе активних
активних
послопослодаваца
даваца
1.4.1. Унаприједити
посредничку улогу
Број тражених
Јавне службе за
Посредовање по поднерадника по пријазапошљавање
сеним пријавама потревама потреба за
бе за запошљавањем
Послодавци и неза- запошљавањем од Q1-4
ЗЗЗРС
и побољшање ефикапослена лица
стране послода2021
сности посредовања у
ваца и број лица
запошљавању
запослених уз посредовање Завода
Анализа процеса
посредовања кроз
реализоване и нереалиПоказатељи о
зоване пријаве потребе
стању на тржиза радницима (Е2) по
шту рада према
траженим занимањима Послодавци и неза- упоредним поQ1-4
казатељима кроз
ЗЗЗРС
и анализа потражње
послена лица
2021
исказане потребе
и понуде на тржишту
послодаваца и
рада према потребама
понуде незапослепослодаваца и стању
них лица
незапослених лица на
евиденцији по најтраженијим занимањима

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Мјера

1.4.2. Успостављање и развој
ИТ услуга у раду
са незапосленим
лицима, посебно у
области информисања и постизање
веће ефикасности
у посредничкој
функцији

Активност

Циљна група

Рад на успостављању
могућности регистрације незапослених лица
на интернет порталу
Послодавци, незаЗавода ради лакше и
послена лица
брже комуникације са
регистрованим послодавцима

Сарадња са послодавцима кроз анкети1.4.3. Унаприједити рање о потребама за
Послодавци
радницима и будућим
сарадњу ЗЗЗРС
кретањима
на
тржишту
са послодавцима
посебно у области рада
реализације мјера
активне политике
Презентација услуга
запошљавања
ЗЗЗРС и мјера активне Послодавци
политике запошљавања
које реализује Завод
Укључивање незапослених лица у савјетодавни процес

Незапослена лица

Индикатор учинка
Израђена онлајн
платформа понуде
и потражње са
циљем ефикасније
и брже комуникација између
незапослених лица
и послодаваца у
функцији посредовања у запошљавању
Анкетирани сви
послодавци из
одређеног узорка
са циљем анализе
о потребама за
радницима и кретањима на тржишту рада
Број послодаваца
који користе услуге Завода и мјере
активне политике
запошљавања
Сва незапослена
лица укључена
у савјетодавни
процес

6

Временски оквир

28.1.2021.
Носилац
активности

Средства

Q1-4
2021

ЗЗЗРС

Средства
Завода

Q4
2021

ЗЗЗРС

Средства
Завода

Q1-4
2021

ЗЗЗРС

Средства
Завода

Q1-4
2021

ЗЗЗРС

Средства
Завода

Утврђивање индивидуалног плана
Утврђен индиви1.4.4. Развој услуга запошљавања са недуални план запо- Q 1-4
индивидуалног,
запосленим лицима,
Незапослена лица
ЗЗЗРС
шљавања за сва
2021
групног савјеторевидирање и праћење
незапослена
лица
вања незапослених индивидуалног плана
лица
запошљавања
Информисање лица
Број лица која су
која се први пут прија- Новопријављена
укључена у активвљују на евиденцију
ност информисања Q1-4
лица
на
евиденцији
ЗЗЗРС
о правима, обаве- 2021
незапослених о прави- незапослених
зама и услугама
ма, обавезама и услугакоје пружа ЗЗЗРС
ма које пружа ЗЗЗРС
Оперативни циљ: 1.5. Унаприједити запошљивост незапослених лица
Број незапослених
лица код којих је
Кроз савјетодавни проутврђена потреба
цес утврдити потребе
за обукама, прекнезапослених лица за
1.5.1. Развој,
валификацијом и
обукама, преквалифинансирање и
доквалификацијом
фикацијама и докваQ1-4
спровођење обука
за унапређење
лификацијама ради
Незапослена
лица
ЗЗЗРС
за унапређивање
запошљивости као 2021
унапређења њихове
запошљивости не- запошљивости као и
и број лица укљузапослених лица
чен кроз пројекте
учешће у пројектима
које реализују релекоји за циљ имају
вантне институције за
обуку, преквалиобуку кадрова
фикацију и доквалификацију
Незапослена лица
код којих је уочен
лица обухванедостатак мотива- БројмотивациоQ1-4
Развој мотивације за
ције за активно тра- ћен
ним обукама за
ЗЗЗРС
активно тражење посла жење посла, дуго2021
активно тражење
рочно незапослена
и маргинализована запослења
лица
Број лица обу1.5.2. Усмјеравање Развијање вјештина
Незапослена лица
хваћен обукама
Q1-4
незапослених ка
писања радне биогракод којих је уочена за писање радне
ЗЗЗРС
активном дјелофије и интервјуа са
потреба за развија- биографије и ин2021
вању на тржишту послодавцем
њем ових вјештина тервјуа са послорада
давцима
Прикупљање и интерБрој објављених
нет објава актуелних
информација о
информација о могућмогућностима
ностима запошљавања,
Q1-4
запошљавања,
едукације, волонтирања Незапослена лица
ЗЗЗРС
едукације, волон- 2021
и додатне праксе, посебно младих с циљем
тирања и додатне
бржег укључивања у
праксе
процес рада

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

Средства
Завода

28.1.2021.
Мјера

1.5.3. Развој и промоција система
цјеложивотног
учења и образовања одраслих

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Активност

Циљна група

Индикатор учинка

Временски оквир

Процјена запошљивости - профилисање незапослених лица према
степену запошљивости
и предлагања мјера за
брже укључивање у
процес рада

Незапослена лица

Утврђен степен
запошљивости за
сва незапослена
лица и њихово
Q1-4
укључивање у
2021
активне мјере запошљавања према
утврђеном степену
запошљивости

Развој предузетничке
свијести, подршка у
припреми бизнис идеје,
обука за развој предузетничких вјештине и
писање бизнис плана

Незапослена лица
која су исказала
потребу за овом
обуком и лица која
учествују у програмима самозапошљавања

Број лица која су
прошла обуку за
развој предузетничких вјештине
и писање бизнис
плана

Незапослена лица,
послодавци

Број реализованих
заједничких активQ1-4
ности (програми
оспособљавања,
2021
програми обуке
итд.)

Наставак сарадње са
Заводом за образовање
одраслих Републике
Српске
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Q1-4
2021

5
Носилац
активности

Средства

ЗЗЗРС

Средства
Завода

ЗЗЗРС, РАРС

Средства
Завода,
РАРС

ЗЗЗРС, Завод
за образовање
одраслих,
МПК

Средства
Завода

Средства
носилаца
МПК, ЗЗЗРС
активности
планирана у
буџету
Оперативни циљ: 1.6. Унаприједити запошљавање најрањивијих група незапослених лица (млади, дјеца погинулих бораца,
ратни војни инвалиди и друга лица са инвалидитетом, демобилисани борци, националне мањине, жене, лица која имају више
од 50 година...)
Вриједност
Програма
3.000.000 КМ,
средства буџета Републике
Српске у износу од 3.000.000
за укупно 300
лица, и то: 50
Припрема и реализаНезапослена лица
лица самозација програма финаниз категорије дјеца
пошљавање
сирања запошљавања и погинулих бораца
Q1-4
Број лица запоследјеце погинусамозапошљавања дје- ВРС, ратни војни
ЗЗЗРС
них по програму
2021
лих бораца по
це погинулих бораца,
инвалиди ВРС, де10.000 КМ,
демобилисаних бораца мобилисани борци
што износи
и РВИ
ВРС
500.000 КМ,
250 лица самозапошљавање
1.6.1. Континуидемобилисарано креирање,
них бораца и
финансирање и
РВИ по 10.000
спровођење акКМ, што изнотивних мјера с
си 2.500.000
циљем повећања
КМ
запошљивости,
запослености и
Средства буџесамозапослености
та БиХ у изнонезапослених лица
су од 188.040
из циљних катеКМ за cca. 32
горија
лица, и то:
самозапошљавање у износу
5.000 КМ,
запошљавање
код послодаПрипрема и реализаРоми у Републици
ваца у износу
ција програма подршке Српској пријављеБрој лица запосле- Q1-4
ЗЗЗРС
6.000 КМ, на
запошљавању Рома у
ни на евиденцију
них по програму
2021
12 мјесеци,
Републици Српској
Завода
12.000 КМ, на
24 мјесеца,
7.000 КМ, на
12 мјесеци, за
лица са ВСС
14.000 КМ, на
24 мјесеца, за
лица са ВСС
Оснивање центара за
обуку одраслих и про- Незапослена лица,
грама стручног оспосо- послодавци
бљавања

Број центара за
обуку, број оспособљених незапослених лица

Q1-4
2020

6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Мјера

Активност

Циљна група

Индикатор учинка
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28.1.2021.

Временски оквир

Носилац
активности

Средства

Средства
буџета, Фонд
Незапослена лица
05, у износу од
преко
40
година,
1.6.2. Континуи4.000.000 КМ
жене
жртве
порорано креирање,
за 950 лица,
дичног
насиља,
финансирање и
и то 750 лица
спровођење акПрипрема и реализаци- незапослена лица
запошљавање
у
руралним
средитивних мјера с
ја програма запошљакод послодавQ1-4
нама,
жене
жртве
Број
лица
запослециљем повећања
вања и самозапошљаца по 4.000
ЗЗЗРС
ратне
тортуре,
них
по
програму
2021
запошљавања и
вања циљних категоКМ, што изноштићеници домова
самозапошљавања рија у привреди
си 3.000.000
који
су
завршили
циљних категорија
КМ и 200
образовање
и
лица
незапослених лица
лица за самокоја
се
налазе
на
у привреди
запошљавање
евиденцији дуже од
по 5.000 КМ,
шест мјесеци
што износи
1.000.000 КМ
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Одржати постојећа и креирати нова радна мјеста у привреди Републике Српске
2.1.1. Пружати
Број лица за
Q1-4
ЗЗЗРС
Средства буџеоперативну, стручЛица запослена код које је извршена
та 5.000.000
2021
ну и финансијску
послодаваца (ноисплата у висини
КМ
Припрема
и
реализаподршку привредвозапослена лица
уплаћених пореза
ција
програма
подршке
ним субјектима с
у 2020. години) без и доприноса
привреди путем повра- обзира
циљем одржања
на то да ли
та
уплаћених
пореза
и
постојећег нивоа
су потенцијални
доприноса
за
ново
зазапослености и
радници били на
пошљавање радника
креирања нових
евиденцији Завода
радних мјеста у
или не
привреди
Оперативни циљ: 2.4. Подржати отварање нових привредних субјеката (start-up бизниси), њихово умрежавање и економско
груписање (кластери)
2.4.1. ОснажиМапирање перспективвање постојећих
Редовна средних локација за послов- Јединице локалне
и изградња нових
самоуправе (у маства буџета
не
инкубаторе
и
друге
2020
РАРС
пословних инкубапирању brownfield
Републике
центре
и
израда
базе
тора, иновационих
локација)
Српске
података
и других центара
2.4.2. ОснажиИдентификација потен- Кластерске иниција- Документ мапирања израђен и
Редовна средвање постојећих
цијалних кластерских
тиве и постојећи
ства буџета,
и изградња нових
иницијатива и подршка кластери, пословна подржано неколи- 2020
РАРС
средства донакластера привред- њиховом настајању и
секторска удружења ко кластера кроз
постојеће пројекте
тора
них субјеката
функционисању
као иницијатори
подршке
РАРС, овласредИзрада програма развошћена институ- Редовна
ства буџета
ја
пословних
зона
који
2.4.3. Успостављација
са
лиценИзрађен и усвојен
Републике
ће обухвати категориза- Јединице локалне
ње нових и развој
цираним ГИС Српске,
Програм развоја
2020
лопостојећих послов- цију зона и ажурирање самоуправе
софтвером
за
базе података о зонама
пословних зона
кални буџети,
них зона
планирање,
јеуз примјену ГИС аплидонадинице локалне средства
кације
тора
самоуправе
Оперативни циљ: 2.5. Унаприједити запошљавање и самозапошљавање кроз подстицање инвестиција
Незапослена лица
Број едукованих
2.5.1. Подстицање
заинтересована за
Редовна средразвоја занатскопокретање властитог лица
ства буџета
Едукације за преду2020
РАРС
предузетничке дје- зетнике
бизниса (обављање Број новоосноваРепублике
латности
занатско-предузетСрпске
них предузетника
ничке дјелатности)
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II

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 8. став 3. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и
села (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/02 и
106/09), Влада Републике Српске, на 106. сједници, одржаној 28.1.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА ЗА
2021. ГОДИНУ

I
Усваја се План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2021. годину у оквиру укупног износа од 75.000.000,00 КМ.

Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
1) подршку текућој
53.800.000,00 КМ,

производњи

2) подршку дугорочном
15.200.000,00 КМ и

развоју

у

висини

од

у

висини

од

3) системске мјере у висини од 6.000.000,00 КМ.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-95/21
28. јануара 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

