
ИНФОРМАЦИЈЕ 
ЗА 

ПОСЛОДАВЦЕ

БУДИМО ПАРТНЕРИ!

Поштовани 
послодавци,

Постаните наш 
кључни партнер 
у креирању и 
реализацији 
запошљавања, 
јер Вашим 
партнерством 
можете утицати 
на квалитет наше 
понуде.

ОБРАТИТЕ НАМ СЕ
ФИЛИЈАЛЕ:

БАЊА ЛУКА
тел/факс 051/216-519

fbl@fbl.zzzrs.net

БИЈЕЉИНА
тел/факс 055/209-669

fbn@fbn.zzzrs.net

ДОБОЈ
тел/факс 053/242-162

fdo@fdo.zzzrs.net

ПРИЈЕДОР
тел/факс 052/214-522

fpd@fpd.zzzrs.net

ИСТОЧНО
САРАЈЕВО

тел/факс 057/200-461
fis@fis.zzzrs.net

ТРЕБИЊЕ
тел/факс 059/220-644

ftr@ftr.zzzrs.net

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СРПСКИХ РАТНИКА 34, 71 420 ПАЛЕ

ТЕЛ: +387(0)57/226-714, +387(0)57/223-107
ФАКС: +387(0)57/227-531

www.zzzrs.net



ВАЖНО:

Према Закону о посредовању и правима 
за вријеме незапослености неопходно је 
да поштујемо наше обавезе.

> Послодавац је обавезан да Заводу 
   доставља пријаву о потреби за 
   радницима и извјештај о запослењу 
   радника. 

> Завод је дужан да најдаље у року од 
   три дана од дана достављања пријаве  
   потребу за радницима огласи на    
   огласној табли и интернет адреси 
   Завода, а ако послодавац захтијева, 
   и у средствима јавног информисања 
   доступним грађанима у Републици.

> Уколико послодавац запосли лице 
   са евиденције незапослених без 
   посредовања Завода, дужан је у року од 
   седам дана Заводу доставити извјештај 
   о запослењу радника.

Потребне обрасце можете 
преузети у надлежном 
бироу или са сајта Завода.

Драгоцјени су Ваши 
приједлози и мишљење:

> о задовољству постојећим  
   услугама, и приједлози за  
   промјене,

> о тешкоћама са којима се 
   сусрећете при 
   запошљавању,

> о критеријима при одабиру 
   нових радника,

> о будућој сарадњи.

Дођите и посјетите нас. Ваше 
идеје, мишљења и критике 
су неопходне као смјeрнице 
при креирању и реализацији 
политике запошљавања.

ШТА ЈУ ЗАВОД ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НУДИ 
ПОСЛОДАВЦИМА:

> највећу базу података о 
   незапосленим лицима,

> бесплатно оглашавање слободних 
   радних мјеста,

> посредовање при запошљавању 
   сходно вашим потребама и 
   критеријима,

> професионални одабир лица 
   одговарајућег профила сагласно 
   вашим потребама,

> информације и могућност 
   учествовања у пројектима
   суфинансирања запошљавања,

> обезбјеђивање термина групног 
   информисања заинтересованих 
   кандидата у просторијама Завода,

> организовање сајмова запошљавања 
   на ваш захтјев - директни сусрети са 
   великим бројем незапослених лица

> разговор и стручно савјетовање.

Све информације на 
једном мјесту!


