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1. Увод 

 „Локални акциони план за запошљавање града Добоја (ЛАПЗ), за период 2020-

2022“ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 

овом периоду. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и 

утврђују програми и мјере који ће се реализовати на територији града Добоја, како би 

се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености. Пошто је постојећи 

“Локални акциони план за запошљавање града Добоја (ЛАПЗ)” истекао крајем прошле 

године, ГУ Добој је у јуну мјесецу 2020. године започела процедуру израде новог, 

трогодишњег “Локалног акционог плана за запошљавање града Добоја (ЛАПЗ)” и то за 

нови програмски период од три године (2020-2022. година).  
 

2. Oснов за израду Лoкалног акционог плана за запошљавање 

града Добоја 
  

 Основ за израду „Локалног акционог плана за запошљавање града Добоја” 

представља Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 30/10, 102/12 и 94/19) на основу којег  је 

Влада РС, с циљем реализације мјера “Програма економских реформи Републике 

Српске за 2020. годину”, у области запошљавања и циљева Стратегије запошљавања, 

донијела “Акциони план запошљавања у Републици Српској”, а Завод за запошљавање 

донио Програм запошљавања у Републици Српској. Влада РС је на сједници  од 11. 06. 

2020. донијела Одлуку о усвајању Акциононг плана запошљавања у Републици Српској  

за 2020. годину, број 04/1-012-2-1479/20 од 11. 06. 2020.  („Службени гласник 

Републике Српске“ број 57/20). У складу са наведеним акционим планом запошљавања 

на републичком нивоу, Републички завод за запошљавање је донио Програм за 

запошљавање у Републици Српској. Поред напријед наведених аката, остали 

референтни документи за израду овог акционог плана били су и “Стратегија 

запошљавања Републике Српске за период 2016-2020“, „Стратегија развоја града 

Добоја 2016-2020“, „Стратегија образовања одраслих града Добоја 2016-2020“, 

„Годишњи план рада Савјетодавног тијела за образовање и запошљавање града 

Добоја за 2020. годину“, „Локални Акциони план за побољшање друштвеног положаја 

лица са инвалидитетом Добој 2016-2020“, „Споразум о сарадњи у циљу унапређења 

друштвене бриге и јачања система подршке тешко запошљивим лицима“ и документ 

ПК РС - Подручне привредне коморе Добој - „Коронавирус пандемија – проблематика 

пословања привреде“. 

 

 „Локални акциони план за запошљавање града Добоја“ је израђен од стране 

Савјетодавног тијела за образовање и запошљавање града Добоја, које је именовао 

градоначелник, и које се састоји од представника Градске управе, Завода за 

запошљавање Републике Српске-Филијала Добој, Подручне привредне коморе Добој, 

Центра за промоцију европских вриједности „ЕУРОПЛУС“, образовних институција и 

синдиката образовања, просвјете и културе РС. Такође, значајну помоћ и подршку у 

изради Плана пружила је Партнерска група за израду и праћење Локалног акционог 

плана за запошљавање града Добоја.  
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 „Локални акциони план за запошљавање града Добоја” доноси Скупштина града 

Добоја на приједлог Одјељења за стратешко планирање, европске интеграције и 

локални економски развој. 

 

 Приоритети активне политике запошљавања у периоду 2016-2020. године у 

Републици Српској првенствено су усмјерени на отварање нових радних мјеста, 

односно на улагање у људске ресурсе и задовољење потреба тржишта, сагледавање 

потреба како послодаваца, тако и незапослених лица.  

 

 Стратешки оквир је утврђен у Стратегији развоја Града Добоја 2016-2020, 

којом је дефинисана визија развоја Града до 2020. године: „Развијен саобраћајни, 

комуникациони и привредни центар, са развијеном пословном инфраструктуром и 

пратећим услугама, уређен и  туристички атрактиван град, културни, образовни и 

спортско- рекреативни центар регије, са знатно унапређеним квалитетом живота, 

уједначеним у граду и на селу.“ Пошто наведена стратегија истиче 2020. године, а у 

току је праћење упутстава са вишег хијерархијског нивоа око израде нове, јер постоје 

индиције да ће се постојећој стратегији развоја продужити рок валидности, остају на 

снази следећи аспекти.  
 

 Постојећом стратегијом развоја, дефинисана су сљедећа четири стратешка циља, 

који представљају ударне правце развоја у сљедећем стратешком периоду: 

1. Развијен привредни сектор који ефективно користи саобраћајне и комуникационе 

предности Добоја;  

2. Развијено сеоско предузетништво и одржива пољопривредна производња; 
3. Регионално конкурентни људски ресурси и развијена укупна друштвена 

инфраструктура и јавне услуге; 

4. Просторно и комунално уређена и еколошки напредна средина са развијеном 

заштитом од природних и других опасности. 
 

   Анализом демографских података, локалне економске ситуације и стања и 

кретања на тржишту рада, утврђено је да постоји раст укупне запослености у последње 

три године, висока стопа незапослености, неадекватне квалификације незапослених 

лица, као и лица за чијим вјештинама више не постоје стварне потребе тржишта рада,  

недовољна образованост у смислу праћења техничко-технолошког напретка, 

незаинтересованост за стицање и усвајање нових компентенција, знања и вјештина, као 

и слаба свијест о потреби преквалификације и доквалификације као и о значају 

цјеложивотног учења.  
 

 Да би се ови проблеми рјешили, постављени су основни циљеви политике 

запошљавања у граду Добоју у периоду 2020-2022. године, који одговарају циљевима 

на нивоу Републике Српске, а чије остваривање се планира примјеном сета мјера и 

програма које ће бити подржане: побољшање услова за приступ тржишту рада, 

посредовање у запошљавању, повећање компетентности радне снаге путем додатног 

образовања и обука, подстицање самозапошљавања и запошљавања и пословања путем 

субвенција у пољопривреди и привреди.  

 

  Низом мјера биће подржано оснаживање, самозапошљавање и запошљавање 

незапослених из категорија теже запошљивих лица, при чему ће приоритетна подршка 

бити усмерена на незапослена лица старости од 45 до 55 година, незапослена лица са 
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инвалидитетом, пољопривредне произвођаче, жене жртве насиља у породици, лица без 

занимања (НК радници) и популацију младих незапослених лица  до 30 година живота.  
 

3. Општи подаци 

 Простор града Добоја је комуникацијска спона Панонског и Јадранског базена с 

једне стране, те западне Европе и централног Балкана, са друге стране и као такав има 

стратешки значај за цијелу Босну и Херцеговину и увијек је представљао кључни 

саобраћајни чвор Босне и Херцеговине. Добој се налази директно на главној 

саобраћајној линији која ће повезивати средњу Европу са Јадранским морем (коридор 

5Ц). Такође, Добој и даље има природну, економску и комуникациону улогу као 

традиционално средиште озренско-посавске регионалне цјелине.  
 

 Површина територије Града Добоја обухвата око 653 км2 и подијељена је на 67 

мјесних заједница.  
 

 Град се налази на географским координатама 44040’ сјеверне географске ширине 

и 18006` источне географске дужине. 
 

 Добој се налази на надморској висини од 146 м, док на ширем географском 

простору преовладавају низије у ријечним долинама, брежуљкасто-брдовити терени и 

ниске планине до 1000м надморске висине. Област припада перипанонском ободу, у 

којем влада умјерено-континентална клима. Одлике овог типа климе су умјерено топла 

Љета и умјерено хладне зиме, са просјечном температуром од 10°Ц, док је просјечна 

количина падавина 1000-1100 мм/м2. 

 

2.1. Демографски подаци 

 Према последњим званичним подацима преузетим из публикације Републчичког 

завода за статистику „Градови и општине Републике Српске“, град Добој је 2018. 

године имао 60. 211 становника што чини 5,24% од укупног броја становника у РС-у, те 

је по броју становника на четвртом мјесту у Републици Српској. Ни Град Добој није 

заобишла тенденција смањења природног прираштаја која се евидентира из године у 

годину, што је случај и са цијелом Републиком Српском и БиХ. Природни прираштај 

становништва је негативан посљедњих пет година, а највећа разлика између 

живорођених и умрлих је у 2018. години (497 рођених, 877 умрлих). Што се тиче 

миграција становништва, миграциони салдо био је позитиван за период 2011-2014. 

година, док се у последњих пет година у 2015. и 2016.  години биљежи највећи 

негативан миграциони салдо (-2663 и -3141). Подаци за 2017. и 2018. годину указују на 

смањење овог негативног тренда миграционог салда, али још увијек миграциони салдо 

има значајан негативан предзнак. Међутим, овдје нису забиљежени одласци у 

иностранство, али према процјенама, преко 1.000 становника  млађе животне доби, 

напустило је Добој у посљедњих годину дана. 

 
2.2. Социо-културолошки фактори и доступност радне снаге  

 Тржиште рада и образовна структура су кључни социо-културолошки фактори 

који утичу на локални економски развој. Како би се утврдио ниво квалификованости, 

компетенција и вјештина постојећих и будућих генерација које улазе на тржиште рада у 

граду Добоју и гравитационом подручју, извршена је процјена структуре тренутно 
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незапослених лица и образовних профила у постојећим институција за средњошколско 

и високошколско образовање. 

 

 Добој је регионални образовни центар у коме је лоциран велики број средњих 

школа: ЈУ „Саобраћајна и електро школа Добој“, ЈУ „Техничка школа“ Добој, ЈУ 

Гимназија „Јован Дучић“ Добој, ЈУ „Медицинска школа“ Добој, ЈУ „Економска 

школа“ Добој и ЈУ „Угоститељска и трговинска школа“ Добој.  

 

Табела 1: Број уписаних ученика у средње школе 

НАЗИВ ШКОЛЕ Професије/програми Број 

ученика 

2018/2019 

Број 

ученика  

2019/2020 

ЈУ Саобраћајна и електро 

школа 

Teхничар електроенергетике 24 24 

 Техничар рачунарства 
 

24 24 

 Електричар 12 12 

 Аутоелектричар - 12 

 Техничар информационих 

технологија 
24 - 

 Електроничар механичар 12 - 

 Техничар жељезничког 

саобраћаја 

24 - 

 Техничар друмског саобраћаја 24 24 

 Техничар логистике и 

шпедиције 
- 24 

 

 Возач моторних возила 12 12 

 Руководилац грађевинских и 

прет. машина 
12 12 

УКУПНО:   168 144 

ЈУ Техничка школа Машински техничар за 

компјутерско конструисање 

24 24 

 Варилац  24 24 

 Аутомеханичар  12 12 

 Бравар  12 12 

 Инсталатер 12 12 

 Обрађивач метала резањем 12 12 

 Грађевински техничар 24 24 

 Зидар 12 - 

 Керамичар 12 - 

УКУПНО:  144 120 

ЈУ Економска школа Пословно информатички 

техничар 
- 24 

 Економски техничар 48 48 

 Банкарски техничар  24 - 

 Фризер - - 

 Пословно-правни техничар 24 24 

УКУПНО:  96 96 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Јован_Дучић
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ЈУ Угоститељска и 

трговинска школа 

Угоститељско-кулинарски 

техничар 

- 24 

 Трговачки техничар 24 24 

 Туристички техничар 24 24 

 Конобар 12 12 

 Угоститељски техничар - - 

 Кувар  12 12 

 Кулинарски техничар 24 26 

 Посластичар 12 - 

 Месар 12 - 

 Трговац - - 

УКУПНО:  120 96 

ЈУ Медицинска школа Медицински техничар  72 72 

 Зубно-стоматолошки техничар  24 24 

 Физиотерапеутски техничар  97 

УКУПНО:  120 120 

ЈУ Гимназија Општи смјер 96 96 

    

УКУПНО:  96 96 

УКУПНО УПИСАНИХ У 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 744 672 

 

 Из горе приказане табеле је видљив тренд смањења броја ученика уписаних у 

средње школе, и то за 10,7% у односу на претходну школску годину. 

  Добој је и универзитетски град и тренутно у њему постоје сљедеће 

високошколске установе: Саобраћајни факултет, Слобомир П. Универзитет и двије 

високе школе:  Висока медицинска школа здравства и Висока пословно техничка 

школа.  

 

Табела 2: Број уписаних студената на високошколске установе 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Професије/програми Број 

студената  

2018/2019 

Број 

студената 

2019/2020 

Саобраћајни факултет 

Добој 
Друмски и градски саобраћај 462 403 

 Жељезнички саобраћај 45 40 

 Логистика 125 112 

 Телекомуникације и поштански 

саобраћај 

53 50 

 Саобраћајнице 1 - 

 Информатика у саобраћају 23 32 

 Поштански саобраћај 5 2 

 Телекомуникациони саобраћај и 

мреже 
4 - 

 Моторна возила 21 36 

 Телекомуникације 56 43 

УКУПНО:   795 718 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Слобомир_П_Универзитет
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Слобомир П 

Универзитет 

 

Правни факултет Правне науке 58 43 

Факултет за економију и 

менаџмент 
Економија и менаџмент 51 52 

Филолошки факултет Англистика 28 24 

Пореска академија Пореско-финансијска анализа 14 7 

Факултет за 

информационе 

технологије 

Информационе технологије 81 73 

Академија умјетности  Графички дизајн 27 23 

УКУПНО:  259 222 

Висока медицинска 

школа здравства Добој 

Здравствена њега  25 20 

 Физиотерапија и радна терапија 33 28 

УКУПНО:   58 48 

Висока пословно 

техничка школа 
Безбједносни менаџмент 141 127 

 Пословна економија 143 153 

 Рачунарство и информатика 88 70 

 Технички менаџмент 94 92 

УКУПНО:   466 442 

УКУПНО 

УПИСАНИХ У 

ВИСОКОШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ: 

 1578 1430 

 

 Слично, као и код броја ученика уписаних у средње школе, овај тренд смањења 

броја уписаних студената је евидентан и код високошколских установа (10,34%) што је 

видљиво из идентичног процента пада у броју уписаних ученика/студената, у односу на 

претходну школску/академску годину.  
 

 Што се тиче формалног образовања одраслих, на подручју града Добоја активно 

је пет установа: Акредитована установа за основно образовање одраслих ЈУ ОШ 

„Свети Сава“ и средњошколске установе ЈУ „Економска школа“, ЈУ „Сабраћајна и 

електро школа“, ЈУ „Угоститељска и трговинска школа“. На подручју града Добоја је 

активна и УОО „Центар за цјеложивотно учење“ са укупно 10 јавно признатих 

програма  оспособљавања, у потпуности развијених у сарадњи са локалним пословним 

субјектима.  
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Табела 3: Подаци о броју и структури незапослених према полу и старосној доби на 

подручју града Добоја 

 2018. Процентуална 

заступљеност у 

укупној 

структури 

незапослених 

2019. Процентуална 

заступљеност у 

укупној 

структури 

незапослених 
Број незапослених  4.662  4.331  

Број незапослених жена  2.388 51,22%  2.304 53,19%  

Број незапослених млађих 

од 25 година  

739 15,85%  684 15,79%  

Број незапослених старијих 

од 45 година 
2.188 46,93%  2.046 47,24%  

Извор података: ЈУ Завод за запошљавање-Филијала Добој 
 

 Посматрајући удио незапослених жена, лица млађих од 25 година и старијих од 

45 година, примјетан је пораст удјела незапослених жена и лица старијих од 45 година 

у укупном броју незапослених лица. 

 

Табела 4: Незапослена лица према образовној структури на подручју града Добоја 

Образовна структура незапослених 2018 2019 

Неквалификовани радници   977 894 

Полуквалификовани и НСС радници  87 71 

Квалификовани радници 1585 1420 

Лица са средњом стручном спремом 1525 1462 

Висококвалификовани радници  47 37 

Лица са вишом стручном спремом  47 45 

Лица са високом стручном спремом ВСС-180 ЕЦТС 76 83 

Лица са високом стручном спремом ВСС-240 ЕЦТС 287 297 

Мастери 300 ЕЦТЦ 29 22 

Магистри 1 0 

Доктори наука 1 0 

Укупно:  4662 4331 

Извор података: ЈУ Завод за запошљавање-Филијала Добој 
 

2.3. Економски аспекти  

 

2.3.1. Макроекономски контекст 
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              Бруто домаћи производ (БДП) за БиХ за 2015. годину номинално је износио 

28.522 милијарде КМ и у односу на 2014. годину номинално је већи за 4,46 %. Бруто 

домаћи производ по становнику износио је 8.107 КМ или 4.145 евра или 4.600 УСД. 

Бруто домаћи производ (БДП) за БиХ у 2018. години је износио 33.408 милијарде КМ, а 

БДП по становнику, у истој години је износио 9.556 КМ. 
 

Табела 5: Одабрани макроекономски индикатори за БиХ, РС и Добој 
 

 БиХ РС Добој 

Површина  у км2 51.209 25.053 653 

Становништво, попис 2013.  3.531.159 1.170.342 69.343 

БДП 2018. (хиљада КМ) 33.408.000 10.679.612 - 

БДП 2018. (по глави становника у 

КМ) 
9.556 9.304 - 

Стопа незапослености 2019. 15,70%  11,7% Број 

незапослених 

2019: 4377  
Извор података: Агенција за статистику БиХ и Републички завод за статистику Републике Српске 
 

Бруто домаћи производ Републике Српске је у последњих десет година порастао 

са 5,7 милијарди КМ у 2005.години, на 8,84 у 2014. те 9,15 у 2015. години (пораст од 2,6 

%). У 2018. години он је износио 10.679. 612  (пораст од 1,5% за три године).  

Индустријска производња је у истом периоду расла по просјечној стопи од око 

6,6% годишње, док је у 2015.години порасла за око 2,3%. У 2019. години индустријска 

производња биљежи пад од 11,4 одсто што указује на чињеницу да она рапидно опада. 

Пад у индустријској производњи се биљежи у 19 области индустријске производње од 

29 постојећих и то највише у области текстилне индустрије, производње намјештаја, 

прераде дрвета, производњи електричне енергије и кокса, те нафтних деривата.  

Спољнотрговинска размјена Републике Српске биљежи раст, а покривеност 

увоза извозом континуирано расте и у последњих десет година је порасла за 38,3%. 

Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у 2018. години 

износио је 8,96 милијарди КМ-а и у поређењу са оствареним обимом у 2017. години , 

повећан је за 582,64 милиона КМ, односно за 7%.  

Остварен је извоз у вриједности од 3,74 милијарде КМ, у 2018. години што је у 

односу на остварени извоз у 2017. години више за 265,07 милиона КМ, односно већи је 

за 7,6%. Остварени увоз у 2018. години износио је 5,22 милијарде КМ и у односу на 

увоз претходне године, повећан је за 317, 57 милиона КМ, односно већи је за 6,5%.   

Покривеност увоза извозом у 2018. години износи 71,7% док је у 2017. години 

износила 71%. 

2.3.2.  Локални економски контекст 
 

КОРОНА ВИРУС ПАНДЕМИЈА – УТИЦАЈ НА ПОСЛОВАЊЕ ПРИВРЕДЕ 
 

 Свјетска здравствена организација (WHO) je 12. 01. 2020. године потврдила да је 

корона вирус узрок респираторне болести у кластеру - град Вухан, провинција Хубеи, 
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Кина, са тврдњом да је проценат његовог фаталног исхода мањи него за САРС 2003, 

али да је његова трансмисија знатно већа. Први случајеви су потврђени у Републици 

Српској 05. 03. 2020. Република Српска је прва имплементирала мјере (градови Бања 

лука и Добој) којима је вријеме привреднихи субјеката лимитирано или тотално 

забрањено. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске наредило је 

дезинфекцију свих јавних простора и имовине.   
 

 Подручне привредне коморе Републике Српске позвале су домаћа привредна 

друштва, суочена са потешкоћама у пословању, проузрокована ширењем вируса 

корона, да пријаве проблеме пословања путем одговарајуће анкете. Циљ анкете је био 

сагледавање укупних проблема са којима се привреда Републике Српске суочила због 

ширења коронавируса и креирања свеобухватне анализе из које треба да проистекну 

приједлози мјера које ће Комора упутити надлежним институцијама, како би настале 

штете биле саниране. ПКРС-ППК Добој је упутила анкету (Маилцхимп е-маил 

кампања) на око 300 е-маил адреса, при чему је обавјештење прочитало 52% примаоца 

и анкети приступило 18,3% прималаца. Осим тога, анкета је објављена и на Фејсбук 

страници и Вајбер групама ПКРС-ППК Добој. 
  

 Чланство је континуирано достављало попуњене упитнике Привредној комори 

Републике Српске, при чему је процес анкетирања још увијек у току. Комора ће 

континуирано сакупљати информације путем ове анкете, све док коронавирус буде 

утицао на пословање домаћих привредних друштава, што значи да привредна друштва 

могу и у више наврата попуњавати анкету (када располажу новим информацијама). 
На дан 12.05.2020. године, од укупно 10.134 привредна друштва (према АПИФ-у) и око 

29.000 занатлија/предузетника у Републици Српској (према Занатско-предузетничкој 

комори Републике Српске), попуњен упитник је достављен од  стране 1.081 пословног 

субјекта. Са подручја ПКРС-ППК Добој, од укупно 1.126 привредних друштава (према 

АПИФ-у) и око 4.500 занатлија/предузетника (према Занатско-предузетничкој комори 

Републике Српске – Подручној комори Добој) попуњен упитник доставило је 124 

пословна субјекта. 
 

 Анализом упитника достављених од стране анкетираних пословних субјеката, 

дошло се до сљедећих података: 
 

• Посљедице Ковид-а 19 на своје пословање осјетило је 99%, а није 

осјетило 1% привредних друштава; 

• У вањскотрговинској размјени, привредна друштва су осјетила 

посљедице, и то код: увоза 20%, извоза 9%, и код увоза и код извоза 54%, 

а није осјетило посљедице 17% привредних друштава; 
• Финансијска штета претрпљена у пословању привредних друштава била 

је нивоа: до 50.000 код 52%, 50.000-100.00 код 17%, 100.000-500.000 код 

16%, 500.000-1.000.000 код 2% и већа од 1.000.000 код 2% привредних 

друштава, а 11% привредних друштава није имало финансијску штету; 

Због досадашње штете, 
• Због досадашње штете привредна друштва ће морати бити затворена у 

4% случајева. Никаква директна штета није постојала код 6% привредних 

друштава, а зараду није остварило нити једно привредно друштво; 
• Ако се стање настало због Ковид-а 19 продужи, према процјени 

привредних друштава, у наредних мјесец дана биће забиљежен губитак 

нивоа: до 50.000 код 41%, 50.000-100.00 код 18%, 100.000-500.000 код 
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23%, 500.000-1.000.000 код 8% и већа од 1.000.000 код 4% привредних 

друштава, док губитак не очекује 6% привредних друштава;  
• Због губитка предвиђеног у наредном мјесецу, мораће бити затворено 5%, 

а без штете ће бити 1% привредних друштава, при чему неће бити 

привредних друштава која ће имати зараду; 
• Запосленике у самоизолацији или под ограниченим доласком на посао 

имало је 40%, а није имало 18% привредних друштава, при чему рад од 

куће није био могућ код 42%% привредних друштава. 
 

 Иако је пандемија највише утицала на мале угоститељске фирме, ситне 

производње и услужне дјелатности, највеће штете ипак су се десиле највећим 

привредним друштвима. Примјер великог привредног друштва са изразитим 

негативним посљедицама су Жељезнице Републике Српске са сједиштем у Добоју које 

су имале у Q1 - првом кварталу 2020. пад прихода већи од 12 милиона КМ и пословни 

губитак од 5,3 милиона КМ. Са 27,5 милиона КМ прихода у Q1 2019. тај износ је у Q1 – 

2020. пао на 15,3 милиона КМ, а да ствар буде још гора, расходи су са 17,1 милион КМ 

порасли на 18,3 милиона КМ, највише због већих трошкова за плате и накнаде 

запосленицима. Акумулирани губитак ЖРС износи више од 87 милиона КМ што 

указује на потребу хитног финансијског реструктурирања које је одобрио Привредни 

суд Добој крајем марта 2020., уз финансирање кредитом Свјетске банке у износу од 100 

милиона КМ. 
 

 Јединствени коморски систем Републике Српске је у сталном контакту са својим  

чланством, са циљем усаглашавања како секторских тако и општих интереса и циљева 

привреде, односно идентификације приједлога мјера које се упућују релевантним 

органима власти. За заступање интереса и очекивања привредних друштава, на нивоу 

Републике Српске надлежна је Привредна комора Републике Српске, док су поједине 

подручне привредне коморе (Бања Лука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и 

Требиње) надлежне за ниво припадајућих локалних заједница. 
 

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ДОБОЈА 
 

 У домену локалне економије број активних привредних друштава (који су 

поднијели завршне рачуне АПИФ-у) у 2019. години износио је 349 предузећа (без 

самосталног сектора привређивања), што је пораст за 10.09 % у односу на 2018. годину, 

када је пословало 317 предузећа.  

 Најзаступљеније привредне дјелатности, у укупној структури привредних 

друштава су: 

1. Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала (115); 

2. Прерађивачка индустрија (52); 

3. Саобраћај и складиштење (35). 

 Анализирајући укупан број запослених у 349 привредних друштава, по 

регистрованим дјелатностима, највећи број запослених у привредним друштвима града 

Добоја, имају сљедеће области: 

1. Саобраћај и складиштење (2.532.07) - што је за 9,35% мање у односу на 2018. 

годину; 
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2. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада (1.371.15)  - што је за 3,56% 

више у односу на 2018. годину; 

3.  Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала (961,35) 

-  што је за 5,91% више у односу на 2018. годину. 
 

Укупни приходи пословних субјеката регистрованих на подручју града Добоја у 

2019. години износили су 687.179.931,00 КМ, док су у 2018. години укупни остварени 

приходи износили 699.635.593,00 КМ што јасно показује да су пословни субјекти у 

2019. години остварили пад укупних прихода у односу на 2018. годину од 12.455.662,00 

КМ, или процентуално 1,78%.  
 

Анализирајући укупне приходе пословних субјеката по регистрованим 

дјелатностима, највеће учешће у приходима од пословне дјелатности града Добоја  

имају сљедећа подручја: 

 

Табела 6– Преглед укупних прихода подручја са највећим оствареним приходима 

Р.бр

. 
ПОДРУЧЈЕ Укупни 

приходи 2019. 

у (КМ) 

% 

учешћа 

у УП 

Укупни 

приходи 2018. 

у (КМ) 

% учешћа 

у УП 

1 Подручје Г – Трговина на велико 

и на мало; поправка моторних 

возила и мотоцикала 
219.540.042,00 31,95 206.943.061,00 29,58 

2 Подручје Х – саобраћај и 

складишење  
115.356.774,00 16,79 151.898.522,00 21,71 

3 Подручје Ц –Прерађивачка 

индустрија  
104.702.261,00 15,24 96.953.816,00 13,86 

Извор података: АПИФ (без самосталног сектора привређивања и јавног сектора) 

Из претходне табеле је видљиво да укупни приходи подручја са највећим 

учешћем у приходима града из пословне активности расту у подручју Г и Ц док је 

подручју Х  у посматраном периоду забиљежен пад прихода. 
 

У току 2019. године пословни субјекти су пословали у 52 различите области те су 

највећи приходи остварени у сљедећим областима: 

 

1. Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима:            

158.770.063,00  КМ                                               

2. Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт:                                               

108.135.762,00  КМ                                                                                
3. Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја; производња 

предмета од сламе: 29.338.534,00  КМ                                                                 

 

У току 2018. године пословни субјекти су пословали у 52 различите области те су 

највећи приходи остварени у сљедећим областима:  
 

1. Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима:             

151.026.726,00   КМ            
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2. Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт :                                                           

144.155.359,00   КМ                                                                                                    
3. Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја; производња 

предмета од сламе: 32.469.926,00   КМ.         

 

Укупни расходи пословних субјеката регистрованих на подручју града Добоја у 

2019. години износили су 656.160.833,00 КМ, док су у 2018. години укупни остварени 

расходи износили 638.146.877,00 КМ, што јасно показује да су пословни субјекти у 

2019. години остварили раст укупних расхода у односу на 2018. годину за 18.013.956,00 

КМ, или процентуално 2,82%. 

 

Анализирајући укупне расходе пословних субјеката по регистрованим 

дјелатностима, највеће учешће у расходима од пословне дјелатности града  Добој имају 

сљедећа подручja: 
Табела 7 – Преглед укупних расхода подручја са највећим остварениm расходима 

Р.бр. ПОДРУЧЈЕ Укупни 

расходи 2019. 

у (КМ) 

% 

учешћа 

у УР 

Укупни 

расходи 2018. 

у (КМ) 

% учешћа 

у УР 

1 Подручје Г – Трговина на 

велико и на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала 
205.878.656,00 31,38 190.934.531,00 29,92 

2 Подручје Х – Саобраћај и 

складишење  
109.875.251,00 16,75 122.101.294,00 19,13 

3 Подручје Ц –Прерађивачка 

индустрија  
94.789.823,00 14,45 88.821.453,00 13,92 

Извор података: АПИФ (без самосталног сектора привређивања и јавног сектора) 

Учешће у укупним расходима из пословне активности пословних субјеката, 

имају подручја: 

➢ Подручје А – пољопривреда,  шумарство и рибарство  
➢ Подручје Б – вађење руде и камена 
➢ Подручје  Ц – прерађивачка индустрија  
➢  Подручје Д – производња И снабдијевање електричном енергијом, гасом, 

паром И климатизација   
➢ Подручје Е – снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и 

дјелатности санације (ремедијације) животне средине 
➢ Подручје Ф – грађевинарство 
➢ Подручје  Г – Трговина на велико и на мало,  поправка моторних возила И 

мотоцикала   
➢ Подручје Х – саобраћај И скалдиштење  

➢ Подручје И– дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања 

хране; хотелијерство и угоститељство 
➢ Подручје Ј – информације и комуникације 
➢ Подручје М – стручне, научне и техничке дјелатности 
➢ Подручје  Н – Административне и помоћне сулужне дјелатности  
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➢ Подручје  О -  јавна управа и одбрана, обавезно социјално  

➢ Подручје Q – дјелатност здравствене заштите и социјалног рада 
➢ Подручје  Р – умјетност, забава и рекреација  

➢ Подручје С – остале услужне дјелатности. 
 

У току 2019. године пословни субјекти су пословали у 52  различите области, те 

су највећи расходи остварени у сљедећим областима: 
 

1. Трговина на велико, сем трговине моторним возилима и мотоциклима:     

149.688.277,00   КМ                                             
2. Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт:                                                  

104.405.256,00   КМ                                                          
3. Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја; производња 

предмета: 28.530.833,00 КМ    
      

У току 2018 године пословни субјекти су пословали у 52 различитих области, те 

су највећи расходи остварени у сљедећим областима: 
 

1. Трговина на велико, сем трговине моторним возилима и мотоциклима:        

142.123.294,00     КМ                                        

2. Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт:                                                     

114.799.704,00     КМ                                                                                           
3. Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, сем намјештаја; производња 

предмета: 30.879.632,00 КМ                            

  

Табела 8: Структура предузетника града Добоја, према дјелатностима 

Назив дјелатности Укупан број 

предузетничких 

радњи (јули, 

2020.) 

Процентуална 

заступљеност 

дјелатности у 

укупној 

структури 

предузетника 

Пољопривреда, шумарство и риболов 8     0, 079% 

Прерађивачка индустрија 133 13, 18% 

Производња и снабдијевање електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизација 
2   0, 19% 

Снабдијевање водом,; канализација, управљање 

отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 

животне средине 

3    0, 29% 

Грађевинарство  

59 

 

   5, 84% 

Трговина на велико и мало; поправка моторних 

возила и мотоцикала 
           357        35, 38% 

Саобраћај и складиштење 41          4, 06% 

Дјелатност пружања смјештаја, припреме и 

послуживања хране; хотелијерство и 

угоститељство 

           174        17, 24% 

Информације и комуникације 19   1, 88% 

Финансијске дјелатности и дјелатности  4   0, 39% 
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осигурања 

Пословање некретнинама  2    0, 19% 

Стручне, научне и техничке дјелатности 36          3, 56% 

Административне и помоћне услужне 

дјелатности 
16    1, 58% 

Образовање 16     1, 58% 

Умјетност, забава и рекреација   4     0, 39% 

Остале услужне дјелатности            135         13, 37% 

УКУПНО: 1.009 100 
Извор података: Јединствен информациони систем  за регистрацију привредних субјеката  

(Одјељење за привреду и друштвене дјелатности – Градска управа Добој) 

 Најзаступљеније дјелатности према подацима из приложене табеле су: 

1. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И 

МОТОЦИКАЛА (357) – или 35, 38% у укупној предузетничкој структури града 

Добоја; 

2. ДЈЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И 

ПОСЛУЖИВАЊА ХРАНЕ; ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО (174)  - 

или 17, 24% у укупној предузетничкој структури града Добоја; 

3. ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (135) – или 13, 37% у укупној 

предузетничкој структури града Добоја;; 

4. ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА (133) – или 13, 18% у укупној предузетничкој 

структури града Добоја.  

Табела 9: Кретање укупног броја запослених у периоду 2017-2019. годинe за град 

Добој и приказ просјечних нето зарада за исти период 

Број запослених 2017. 12.227 

Број запослених 2018. 12.440 

Број запослених 2019. 12.697 

Просјечна нето плата по особи у КМ 2017. 829 КМ 

Просјечна нето плата по особи у КМ 2018. 855 КМ 

Просјечна нето плата по особи у КМ 2019. 902 КМ 
Извор података: Републички завод за статистику Републике Српске и АПИФ 

 

2.3.3. Природни ресурси 

 Подручје града Добоја располаже са природним ресурсима, чија искориштеност 

није у пуном капацитету:  

− Оранична површина: 24. 900 ха, 

− Шумски фонд 27.000 ха (13.000 ха у приватном, 18.000 ха у државном влаништву), 

− Подручје Добој-Маглај-Теслић је утврђено као перспективно подручје за налажење 

значајних количина термалних вода, чија се температура креће до 80º С. За сада 

организоване експлоатације ових богатстава нема. 

− Термалне воде-угЉично киселе термоминералне воде у виду извор постоје у 

спречанској расједној зони на локалитету БоЉанића са издашноћу од 10 л/сек, а 

присутне су и у дијелу западног Озрена (простор насеЉа Рјечица).  
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− Сировине за производњу грађевинског креча и преципитата, као и грађевинског 

техничког камена.  

3. Стање и кретање на тржишту рада 

 Према подацима Републичког завода за статистику укупна запосленост на 

подручју града Добоја у 2018. години износи 12.440 запослених радника. 
Из сљедећег прегледа података могуће је сагледати укупан број запослених по  

привредним дјелатностима, у 2018. години: 
 

Табела 10: Укупан број запослених по привредним дјелатностима (економски и 

друштвени сектор) 
 

РБ  

ДЈЕЛАТНОСТ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

2018  

1. Пољопривреда, шумарство и риболов 166  

2. Вађење руда и камена 108  

3. Прерађивачка индустрија 1061  

4. Производња и снабдијевање елек.енерг и гасом  340  

5. Снабдјевање водом, канализација  223  

6. Грађевинарство  733  

7. Трговина на велико и трговина на мало 2446  

8. Саобраћај и складиштење 1600  

9. Дјелатности пружања смјештаја  605  

10. Информације и комуникације  230  

11. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  208  

12. Пословање некретнинама     1  

13. Стручне, научне и техничке дјелатности  261  

14. Административне и помоћне услужне дјелатности  321  

15. Јавна управа и одбрана, социјално осигурање 1226  

16. Образовање  1208  

17. Дјелатности здравствене заштите и социјал. рада 1315  

18. Умјетност, забава и рекреација     50  

19. Остале услужне дјелатности   338  

УКУПНО 12.440  
Извор података: Републички Завод за статистику Републике Српске 
 

 Из горе наведеног прегледа запослености, према привредним дјелатностима, у 

укупној структури запослених на подручју града Добоја, у 2018. години, предњачи 

дјелатност Тгровине на велико и трговине на мало, са 2.446 запослених, затим 

Саобраћај и складиштење, са 1.600 запослених, а на трећем мјесту се налази дјелатност 

Здравствене заштите и социјалног рада, са 1315 запослених. 
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Табела 11: Број запослених по врстама субјеката 

Р

Б 
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ЈАВНИ 

СЕКТОР 
Број запослених 

2018. 
% 

1. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 7.716 62,02% 

2. САМОСТАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ   654   5,25% 

3. ЈАВНИ СЕКТОР 4.070 32,71% 

УКУПНО 12.440 100 
Извор података: Републички завод за статистику Републике Српске 

 Привредна друштва, акционарска друштва и друштва са ограниченом 

одговорношћу запошљавају 62,02% од укупне запослености. 

 

 С друге стране, самостални предузетници запошљавају 654 радника или 5,25% 

од укупног броја запослених односно, укупни пословни сектор чини 67.27% укупне 

запослености града Добоја. 

 

 Јавни сектор запошљава 4.070 радника или 32,71 % од укупне запослености на 

подручју града Добоја за 2018. годину. 

 

 На основу горе приказаних података, долази се до закључка да је на подручју 

града Добоја у 2018. и 2019. години дошло до повећања броја привредних друштава, те 

тако и до повећања запослених у истим.  Такође, евидентан је и константан раст  

укупне запослености на подручју града Добоја (привредна друштва, сектор самосталног 

привређивања и јавни сектор), у последње три године (табела 11). 

 

4. СWОТ анализа 

Предности: 

 

o Повољан географски положај 

(транспортна и стратешка локација) те 

близина Коридора 5Ц; 

o Доступност образовних институција на 

свим нивоима  од стручних школа до 

универзитета; 

o Дефинисан законски оквир на нивоу 

РС (Закон о образовању одраслих); 

o Развијени капацитети за провођење 

образовања одраслих (доквалификација, 

преквалификација, оспособљавање); 

o Континуитет у сарадњи ЈУ „Завод за 

запошљавање РС“ и образовних 

институција; 

o Активан рад Савјетодавног тијела за 

Слабости: 

 

o Недостатак одређених професија на 

тржишту рада; 

o Недовољна усклађеност потреба 

тржишта рада и програма образовања 

одраслих; 
o Недостајућа нова физичка 

инфраструктура за развој МСП 

(индустријске зоне, инкубатори); 

o Недовољан број социјалних предузећа и 

прилагођених радних мјеста за 

запошљавање лица са инвалидитетом. 
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образовање и запошљавање града Добоја; 

o Активан рад удружења лица са 

инвалидитетом; 

o Штампарија удружења дистрофичара 

„ДМП“ д.о.о предузеће за запошЉавање 

инвалида. 

Прилике 

 

o Координиран и усклађен рад свих 

релевантних актера у области образовања 

и запошљавања; 

o Изражене потребе послодаваца за 

кадровима са одређеним 

квалификацијама, компентенцијам и 

вјештинама; 

o Подстицаји ЈУ „Завод за запошљавање 

РС“ за запошљавање и самозапошљавање 

нових радника; 

o Програм Владе РС за запошљавање 

приправника; 

o Програми подршке међународних 

донатора и расположивост (доступност) 

предприступним фондовима ЕУ; 

o Постојање државних програма и 

међународних организација за развој 

предузетништва; 
o Закон и Фонд за професионалну 

рехабилитацију, оспособљавање и 

запошљавање инвалида у РС; 

o Локални Акциони план инвалидности 

за побољшање друштвеног положаја лица 

са инвалидитетом у граду Добој за период 

2016-2020; 

o Развој социјалног предузетништва; 

o Проглашење удружења лица са 

инвалидитетом од јавног интереса на 

локалном нивоу. 

Пријетње 

 

o Недовољан привредни раст и капацитет 

пословног сектора у смислу производног 

запошљавања, а посљедица је лоше 

приватизације, транзиционе рецесије и 

катастрофалне поплаве у 2014.години, 

што је проузроковало смањену могућност 

запошљавања; 

o Неразвијено тржиште рада и ниска 

мобилност радне снаге; 

o Неусклађеност образовног система са 

стварним потребама на тржишту радне 

снаге; 

o Миграциона кретања становништва 

посебно одлазак младих људи као и 

негативан миграциони салдо. 
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5. Циљеви 

     Проблеми: 

 

− Висока стопа незапослености (понуда радне снаге превазилази могућности 

 запошљавања), 

− Велики удио незапослених лица старости од 45-55 година у укупној незапослености 

 и има тенденцију раста, 

− Значајну заступљеност у укупном броју незапослених чине жене, млади и лица са 

 инвалидитетом; 

− Неадекватне квалификације незапослених лица, као и лица за чијим вјештинама 

 више не постоје стварне потребе тржишта рада, 

− Летаргичност и слаба мобилност незапослених лица, 

− Неусклађеност образовног система са стварним потребама на тржишту рада и 

 присутна дугорочна суфицитарност појединих занимања, 

− Недовољна образованост у смислу праћења техничко-технолошког напретка, 

− Незаинтересованост за стицање и усвајање нових компентенција, знања и вјештина, 

− Слаба свијест о потреби преквалификације и доквалификације као и о значају 

 цјеложивотног учења. 

 

Циљеви Акционог плана запошљавања града Добоја:  

Град Добој је утврдио листу  циљева и приоритета чијем остварењу ће се допринијети, 

кроз реализацију  доле наведених програма и мјера, побољшања услова за  

запошљавање незапослених лица и смањивање незапослености: 
 

1. Пораст запослености на подручју града Добоја уз координисану и усклађену 

активност свих релевантних актера (јавног, приватног сектора, цивилног друштва, 

образовног сектора и сектора рада); 

2. Подстицање запошавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица посебно 

осјетљивих категорија незапослених лица; 

3. Унаприједити знања, компентенције и вјештине незапослених лица и промовисати 

концепт цјеложивотног учења; 

4. Привући инвестиције посебно у областима индустрије, дистрибуције и транспорта у 

циЉу отварања нових радних мјеста и повећања запослености; 

5. Подстицати предузетништво у пољопривреди у циљу веће радне ангажованости 

сеоског становништва.  

 

6. Циљне групе  

− Активни тражиоци посла, 

− Незапослена лица старости од 45 до 55 година, 

− Незапослена лица са инвалидитетом, 

− ПоЉопривредни произвођачи, 

− Жене жртве насиЉа у породици, 

− Лица без занимања (НК радници), 
− Популацијa    младих незапослених лица.
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7. Програми и мјере за реализацију ЛАПЗ-а 

ПРОГРАМИ/МЈЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ ДОБОЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ   

Програм/мјера Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 
Извор 

финансирања 

1. Подршка у 

реализацији 

иницијатива које су 

усмјерене ка образовању 

и запошљавању тешко 

запошљивих лица, а 

које реализују друге 

институције и 

организације 

Успостављен систем 

подршке за образовање и 

запошљавање тешко 

запошљивих лица 

-Успопстављени контакти 10 

незапослених лица из тешко 

запошљивих категорија са 

послодавцима; 

-Успостављена координациона 

мрежа за образовање и 

запошљавање тешко 

запошљивих лица 

-Савјетодаво 

тијело за 

образовање и 

запошљавање 

града Добоја; 

− ОЦД и правни 

субјекти 

Европска Унија 

Град Добој 

Страни донатори 

2. Подршка у 

реализацији одабране 

мјере из Споразума о 

сарадњи у циљу 

унапређења друштвене 

бриге и јачање система 

подршке тешко 

запошљивим лицима, са 

аспекта припреме и 

организације Сајма 

образовања одраслих и 

запошљавања у Добоју 

Унапријеђена друштвена 

брига и ојачан систем 

подршке тешко 

запошљивим лицима  

-Организован Сајам 

запошљавања до краја 2020; 

-Успостављени контакти 20 

незапослених лица са 

послодавцима 

-Успостављени контакти 10 

незапослених лица из тешко 

запошљивих категорија са 

послодавцима.  

Савјетодавно тијело  

за образовање и 

запошљавање града 

Добоја 

Европска унија, 

Град Добој  

3. Инфо кампања о 

цјеложивотном  учењу 

Промовисан концепт 

цјеложивотног учења 

Одржана једна инфо кампања у 

првих десет мјесеци 2020.  
Савјетодавно тијело за 

образовање  и 
Европска унија, 
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кроз активности 

обиљежавања важних 

датума: Европског 

дана језика–26. 

септембра, седмице 

цјеложивотног учења. 

запошљавање Град Добој 

4.Додијелити 

подстицајна средства 

за модернизацију  у 

области пољопривреде   

Модернизација 

пољопривредне 

производње и увођење 

нових технологија у 

регистрованим 

пољопривредним 

газдинствима 

Додијељени подстицаји за 50 

регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

до краја 2020.  

Одјељење за 

пољопривреду града 

Добоја 

 

Град Добој 

Страни донатори 

 

5.Оснаживање 

постојећих и изградња 

нових пословних 

инкубатора, 

иновационих и других 

центара у циљу 

запошљавања 

незапослених лица 

-Мапиране перспективне 

локације за пословне 

инкубаторе и друге 

облике пословне 

инфраструктуре; 

-Израђена студија 

изводљивости за 

најповољнију локацију за 

успостављање пословне 

инфраструктуре; 

 

-Дефинисане перспективне 

локације за пословне 

инкубаторе и друге облике 

пословне инфраструктуре; 

-Студијом изводљивости 

дефинисане зоне и тип 

пословне инфраструктуре; 

 -Израђена база података о 

најперспективнијим 

локацијама за пословну 

инфраструктуру; 

Одјељење за привреду 

и друштвене 

дјелатности града 

Добоја 

Одјељење за 

стратешко планирање, 

европске интеграције 

и локални економски 

развој/ГУ Добој 

Одјељење за 

просторно 

планирање/ГУ Добој 

 

Град Добој 

Влада РС 

Екстерни/страни 

донатори 

6.Успостављање нових -Израђшен програм -Успостављен ГИС у ГУ Добој; Одјељење за привреду Град Добој 
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и развој постојећих 

пословних зона 

развоја пословних зона са 

категоризацијом зона; 

-Израђена база података о 

пословним зонама. 

 

-Унијети подаци о пословним 

зонама тј. Браунфилд 

локацијама. 

и друштвене 

дјелатности града 

Добоја/ГУ Добој 

Одјељење за 

стратешко планирање, 

европске интеграције 

и локални економски 

развој/ГУ Добој 

Одјељење за 

просторно 

планирање/ГУ Добој 

 

Влада РС 

Екстерни/страни 

донатори 

7.Подстицање развоја 

занатско-

предузетничке 

дјелатности   

Спроведена обука за 

предузетнике за 

покретање властитог 

бизниса 

Успостављање грант 

шеме за подршку 

предузетништву 

 

-10 предузетника прошло 

обуку о покретању 

предузетничке радње до краја 

2020.; 

-спроведен Јавни позив за 

подршку предузетништву и 

додијељена средства за 10 

корисника грант шеме, до краја 

2020. 

Одјељење за 

стратешко планирање, 

европске интеграције 

и локални економски 

развој/ГУ Добој 

 

Занатско-

предузетничко 

удружење Добој 

Град Добој 

Влада РС 

Екстерни/страни 

донатори 

8.Пројекат подршке 

самозапошљавању у 

2020. години 

Оснивања радње, 

пољопривредног 

газдинства или другог 

облика предузетништва 

или оснивање привредног 

друштва уколико оснивач  

Самозапослено три лица до 

краја 2020. (по могућности 

жена из руралне средине) 

Завод за запошљавање 

РС, Филијала Добој 

 

Влада РС  

Страни/екстерни 

донатори 
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у њему заснива радни 

однос 

9.Пројекат 

суфинансирања 

запошљавања и 

самозапошљавања дјеце 

погинулих бораца ВРС, 

демобилисаних бораца 

и ратних војних 

инвалида Војске 

Републике Српске у 

2020. години  

Обезбиједити 

запошљавање за 

незапослене из тешко 

запошљивих категорија  

Запослено пет лица из ових 

категорија до краја 2020.  

Завод за запошљавање 

РС, Филијала Добој 

 

Влада РС  

10.Пројекат подршке 

стицању радног 

искуства младих са 

ВСС у статусу 

приправника 

Оспособљавање младих 

лица са евиденције 

незапослених за полагање 

приправничког испита и 

самосталан рад у струци 

Пет незапослених лица стекло 

радно искуство у статусу 

приправника  

Завод за запошљавање 

РС, Филијала Добој 

 

Влада РС  

11.Пројекат подршка 

запошљавању лица 

изнад 50 година 

старости 

Обезбијеђено 

запошљавање за 

незапослене из тешко 

запошљвих категорија 

Запослена четири лица из ових 

категорија до краја 2020. 

Завод за запошљавање 

РС, Филијала Добој 

 

Влада РС  

12.Израдити циљни 

план и програм 

запошљавања лица са 

инвалидитетом 

Усвојен план и програм 

запошљавања лица са 

инвалидитетом 

Усвојен документ План и 

програм запошљавања лица са 

инвалидитетом на скупштини 

града Добоја до краја 2020. 

Партнерска група 

ЛАПЗ и ООСИ 

Донатори и средства 

буџета ГУ Добој 
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ПРОГРАМИ/МЈЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ ДОБОЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ   

Програм/мјера Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 
Извор 

финансирања 

1. Програми обуке на 

захтjев послодаваца  

Незапослена лица прошла 

обуку за рад и предузећа  

добила раднике 

одговарајућих 

квалификација 

− Одржане двије обуке у 2021. 

− Обучено и запослено 20 

радника до краја 2021.  

− Савјетодавно тијело 

за образовање и 

запошљавање Града 

Добоја,  

− Одјељење за 

привреду и друштвене 

дјелатности 

Страни 

донатори,  
Град Добој, 
Заинтересова

ни 

послодавци  

2. Пројекти 

запошљавања према 

програмима Завода за 

запошљавање 

Обезбијеђено 

запошљавање за 

незапослена лица 

Запослено 20 незапослених 

лица до краја 2021.  
Завод за запошљавање 

РС, Филијала Добој 

 

Влада РС  

3. Стипендирање 

ученика за упис на 

дефицитарна 

занимања  

Уписан потребан број 

ученика за дефицитарна 

занимања у привреди  

− Повећан број уписаних  

ученика за дефицитарна 

занимања, за 10% у 2021. 

− Савјетодавно тијело 

за образовање  и 

запошљавање града 

Добоја,  

− Одјељење за 

привреду и друштвене 

дјелатности 

Град Добој 
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4. Инфо кампања о 

цјеложивотном  учењу 

кроз активности 

обиљежавања важних 

датума: Европског 

дана језика – 26. 

септембра, седмице 

цјеложивотног учења. 

Промовисан концепт 

цјеложивотног учења 

Одржана једна инфо кампања у 

првих десет  мјесеци 2021.  

Савјетодавно тијело за 

образовање и 

запошљавање Града 

Добоја 

Град Добој 

5. Додјела 

подстицајних 

средстава  у области 

пољопривреде   

Модернизација 

пољопривредне 

производње и увођење 

нових технологија у 

регистрованим 

пољопривредним 

газдинствима 

Дати подстицаји за 30 

регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

до краја 2021.  

Одјељење за 

пољопривреду града 

Добоја 

Град Добој 

Екстерни извори 

Влада РС 

6.Обуке 

пољопривредника из 

различитих области  

Унапређење рада 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава и повећање 

конкурентности кроз 

унапређење квалитета 

производа 

Одржане три обуке за 

регистроване пољопривредне 

произвођаче до краја 2021.  

Одјељење за 

пољопривреду града 

Добоја 

Град Добој 

Екстерни извори 

Влада РС 

7.Субвенционисање 

увођења нових 

технологија и 

стандардизације у 

привреди  

Повећан обим 

производње и извоза 

предузећа и број радника 

20 незапослених лица 

запослено у субвенционисаним 

предузећима до краја 2021.  

− Одјељење за 

стратешко планирање, 

европске интеграције 

и локални економски 

развој/ГУ Добој 

− Одјељење за 

Страни 

донатори, 

Град Добој 

Влада РС 
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привреду и друштвене 

дјелатности/ГУ Добој 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ/МЈЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ ДОБОЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ   

Програм/мјера Очекивани резултати Индикатор 
Носиоци 

активности 
Извор 

финансирања 

1.Програми обуке на 

захтев послодаваца  

Незапослена лица прошла 

обуку за рад и предузећа  

добила раднике 

одговарајућих 

квалификација 

− Одржане двије обуке у 2022. 

− Обучено и запослено 20 

радника до краја 2022.  

− Савјетодавно 

тијело за 

образовање 

запошљавање 

града Добоја,  

− Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности/ГУ 

Добој 

Страни 

донатори,  

Град Добој, 
Заинтересовани 

послодавци 

2.Пројекти запошљавања 

према програмима 

Завода за запошљавање 

Обезбјеђено запослење за 

незапослене 

Запослено 20 незапослених лица 

до краја 2022.  

Завод за 

запошљавање РС, 

Филијала Добој 

 

Влада РС  
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3.Стипендирање ученика 

за упис на дефицитарна 

занимања  

Уписан потребан број 

ученика за дефицитарна 

занимања у привреди  

− Повећан број уписаних на 

дефицитарна занимања, за 10% 

до краја 2022. 

− Савјетодавно 

тијело за 

образовање и 

запошљавање 

града Добоја,  

− Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности 

Град Добој 
Заинтересовани 

послодавци 

4.Инфо кампања о 

цјеложивотном  учењу 

кроз активности 

обиЉежавања важних 

датума: Европског дана 

језика – 26. септембра, 

седмице цјеложивотног 

учења. 

Промовисан концепт 

цјеложивотног учења 

Одржана једна инфо кампања у 

првих десет мјесеци 2022.  

Савјетодавно 

тијело за 

образовање и 

запошљавање 

града Добоја 

Град Добој 

5.Додјела подстицајних 

средстава  у области 

пољопривреде   

Модернизација 

пољопривредне производње 

и увођење нових 

технологија у 

регистрованим 

поЉопривредним 

газдинствима 

Дати подстицаји за 30 

регистрованих пољопривредних 

газдинстава до краја 2022.  

Одјељење за 

пољопривреду 

града Добоја 

Град Добој 

6.Обуке пољопривредника 

из различитих области  

Унапређење рада 

регистрованих 

пољопривредних 

Одржане три обуке за 

пољопривреднике до краја 2022.  

Одјељење за 

пољопривреду 

града Добоја 

 

Град Добој 
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газдинстава и повећање 

конкурентности кроз 

унапређење квалитета 

производа 

7.Субвенционисање 

увођења нових 

технологија и 

стандардизације у 

привреди  

Повећан обим производње 

и извоза предузећа и број 

радника 

20 незапослених лица запослено 

у субвенционисаним 

предузећима до краја 2022.  

− Одјељење за 

стратешко 

планирање, 

европске 

интеграције и 

локални 

економски развој 

− Одјељење за 

привреду и 

друштвене 

дјелатности/ГУ 

Добој 

− Страни донатори, 

− Град Добој 

− Влада РС 
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8. Финансијски оквир и извори финансирања 

Финансирање програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошЉавања 

за период 2020-2022. година ће се обезбједити из: 

▪ средстава буџета града Добоја; 
▪ средстава буџета РС/Владе РС, преко Завода за запошљавање,  
▪ учешћа предузећа и партнера из приватног сектора, 
▪ средстава иностраних донатора и  

▪ других извора. 
 

9. Носиоци послова реализације, надгледања, праћења ефеката ЛАПЗ-

а и извјештавања  

 
У циљу реализације „Локалног акционог плана за запошљавање града Добоја“, као и 

јасног дефинисања улога и одговорности у току процеса примјене, механизми 

спровођења Акционог плана, предвиђају процедуре који ће омогућити његово успјешно 

спровођење.  
 

Успостављање механизама за спровођење Акционог плана за запошљавање, треба да 

обезбиједи:  
 

1. Успостављању мултисекторске сарадње између кључних актера у примјени акционог          

плана; 
2. Кориштење организационих, људских и других ресурса у међусекторској 

повезаности, како би се избјегла преклапања и омогућило максимално функционисање 

свих расположивих ресурса,  
3. Јачање партнерстава локалних институција (управа, јавна предузећа и установе), 

организација грађанског друштва и привредних субјеката у циљу реализације политике 

запошљавања.  

Носиоци послова реализације Локалног акционог плана за запошљавање 

У оквиру локалних структура разликују се следећи актери: 

 

Савјетодавно тијело за образовање и запошљавање града Добоја:  
− иницира и координира процес израде локалног акционог плана запошљавања;  
− креира Локални акциони план за запошљавање и предлаже га Партнерској групи, а 

након тога Скупштини града на усвајање;  
− учествује у изради појединачних оперативних планова (програма/мјера/пројеката) у 

сагласности са Локалним акционим планом за запошљавање и акционим плановима за 

запошљавање Владе Републике Српске;  
− прати остваривање Акционог плана и појединих пројеката/програма за 

запошљавање;  
− доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима 

обавјештава органе Градске управе Добој;  
− даје мишљење на приједлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града Добоја 

у областима значајним за запошљавање;  
− припрема годишње извјештаје о остваривању локалне политике запошљавања и 

подноси их Скупштини на усвајање; 
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− координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у 

реализацији њихових активности.  
 

 

Партнерска група:  

− Осигурава учешће и информисаност свих социо-економских партнера у процесу 

планирања и реализовања ЛАПЗ;  
− Пружа потребне податке и информације;  
− Учествује у реализацији програма/мјера/пројеката који су дефинисани у ЛАПЗ; 
− Разматра годишње извјештаје о реализацији ЛАПЗ, даје примједбе и сугестије.  
 

Скупштина Града Добоја   
− разматра и одлучује о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање града 

Добоја, 
− годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о реализацији Локалног 

акционог плана за запошљавање града Добоја. 
 

Градска управа Града Добоја – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 

Одјељење за стратешко планирање, европске интеграциије и локални економски 

развој, задужени су за:  
− логистичку и административну подршку рада Савјетодавног тијела за образовање и 

запошљавање града Добоја;  
− благовремено и континуирано информисање о свим програмима (националним и 

међународним) од значаја за реализацију циљева и активности дефинисаних акционим 

планом;  
− подршку у изради пројеката/програма дефинисаних акционим планом. 

Надгледање и праћење ефеката Локалног акционог плана запошљавања 

Циљ надгледања и праћења ефеката Локалног акционог плана за запошљавање града 

Добоја је систематично и редовно прикупљање података, праћење процеса реализације 

циљева и програма/мјера и процјена успјешности реализације овог документа.  
 

Надгледање се спроводи у континуитету за цијели период реализације ЛАПЗ-а. 

Праћење ефеката ће се спроводити једном годишње. Такође, крајем 2020. године 

радиће се ажурирање планова за преостале двије године ЛАПЗ-а.   
  

Носилац процеса надгледања и праћења ефеката реализације ЛАПЗ-а је Савјетодавно 

тијело за образовање  и запошљавање града Добоја.  
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Образложење 

 

 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16) и у члану 76. Статута Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17). 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
  

На основу Стратегије запошљавања Републике Српске  за период 2016-2020. године, 

Стратегије развоја Града Добој 2016-2020. Стратегије образовања одраслих Града 

Добој 2016-2020. Локалног акционог плана за побољшање друштвеног положаја лица 

са инвалидитетом Добој 2016-2020. те у складу са Одлуком Владе РС о усвајању 

Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. предлаже се Скупштини 

града Добој да прихвати предложени нацрт документа како би се са истим ишло у 

процедуру јавне рсправе и сачињавања предлога документа.  

 

Обрађивач:         Предлагач: 
                        

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ,                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И  

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ      
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16) 

и члана 76. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17) и члана 

128. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној _______________ доноси: 
 

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 
 

 

 

1. Скупштина Града Добој усваја Локални акциони план за запошљавање града  

Добоја 2020-2022. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој.“ 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 

Број:          ПРЕДСЈЕДНИК 
Добој, 03. 07. 2020.             СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ 

              Милош Букејловић 
 
 


