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ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

 
НЕЗАПОСЛЕНИ 

Име и презиме:  ЈМБГ: 

Адреса:  

Телефон (фиксни): Мобилни: 

Е-маил: Датум пријаве на евиденцију:  

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  

Степене стручне спреме: 

 
ДР   МР      ВСС    ВШС     ССС      НИЖА      ВКВ       КВ        ПК       НК  
 
Назив образовне установе: __________________        јавно/приватно (заокружити) 

Звање или занимање:___________________ (звање за ВШС и ВСС, а занимање за трећи и четврти степен)  

САВЈЕТОДАВАЦ 

Име и презиме савјетодавца:  

РАДНО МЈЕСТО У ПОСЉЕДЊИХ 12 МЈЕСЕЦИ прије стицања статуса незапослене особе 

Назив радног мјеста: 

 

Послодавац: 

 

Трајање незапослености:  до 6 мјесеци    до 1 годину   дуже од 1 године  

 

ЗАНИМАЊЕ У КОЈЕМ ТРАЖИМ ЗАПОСЛЕЊЕ 

  

 Основно занимање                шифра:          назив: _____________________ 

                                                                                                             

 Алтернативно занимање       шифра:          назив: _____________________ 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЗАНИМАЊЕ У КОЈЕМ ТРАЖИМ ЗАПОСЛЕЊЕ 

Интерес (Шта желите радити у будућности? Нпр: конобар, продавач итд.): 

 
.................................................................................................................................................... 

Компетенције и вјештине (Најчешће су повезане са занимањем или неком специјализацијом: страни 

језици, возачка дозвола, цертификати, лиценце итд). 

1................................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................................ 

Искуства и квалификације 

Стечене у струци за занимање у којем тражим запослење:  
(Ако лице тражи посао у алтернативном занимању онда уписати искуства стечена у алтернативном занимању, 

односно ако тражи посао у основном занимању онда уписати искуства стечена у основном занимању).  

1............................................................................................................................ .................................... 

2................................................................................................................................................................ 

3............................................................................................................................ ................................... 

Стечене ван струке (сва радна искуства која је стекао ван свог занимања):  

1............................................................................................................................ .................................... 

2............................................................................................................................................... ................. 

3................................................................................................................................................................ 

Личне предности: 

1................................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................................ 
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Професионални успјеси 

Личне карактеристике које би посебно нагласили и промовирали, а за које сматрате да би могле помоћи 

у тражењу запослења. Образложите их на конкретном примјеру. Нпр. „Вриједан сам радник. Прошле 

године сам радио као кројач за предузеће X. Често сам пребацивао норму коју је послодавац одредио. 

Такође, радио сам на другим операцијама као што су припремне активности, пеглање и паковање.“  

1................................................................................................................................................................ 
2................................................................................................................................................................ 
3................................................................................................................................................................ 
 

ПРЕПРЕКЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Недостатак доказа о вјештинама и 

компетенцијама: 

Навести све недостатке и препреке које би могле 

успорити или у потпуности спријечити успјешно 

запослење клијента и провођење индивидуалног 

плана запошљавања. Нпр: „Радио је у књиговодству, 

али нема лиценцу да ради као књиговођа“.  

 

Недостатак доказа о образовању или обукама:  
Навести све недостатке и препреке које би могле 

успорити или у потпуности спријечити успјешно 

запослење клијента и провођење индивидуалног 

плана запошљавања. Нпр. „Зна радити на рачунару, 

али не посједује никакве цертификате о завршеним 

обукама у области ИТ-ија; Посједује знање 

Енглеског језика, али нема никакав цертификат, тј. 

доказ о знању.“ 

 

Ситуација на тржишту рада у траженом 

занимању: Нпр. „Клијент посједује квалификацију 

друштвеног смјера – завршена гимназија. За овом 

квалификацијом нема потребе на тржишту рада.“ 

 

Здравствена ограничења: 

Здравствена ограничења (стечена или урођена) које 

клијента могу ограничити за рад на одређеним 

радним мјестима без обзира на квалификацију коју 

посједује. Нпр: „Клијент посједује квалификацију за 

возача, али због професионалног обољења кичме 

стеченог током ранијег рада није могуће да особа 

надаље обавља ову врсту послова.“ 

 

Разно: (Остали разлози који могу отежати 

успјешно запошљавање, а нису наведени раније.) 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉ ЗАПОШЉАВАЊА 

Одговарајуће  запослење се одређује према радном мјесту на којем је особа провела 
посљедњих 12 мјесеци прије настанка незапослености. 
 
ТРАЖИЋУ ПОСАО КАО: 

      1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
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ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ 

 Одазваћу се на свако упућивање савјетодавца на разговор код послодавца. 

 Сагласан/на сам да ме савјетодавац информише о слободном радном мјесту путем: 

 телефона                       е-маила                           поштом  

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Поднијећу извјештај савјетодавцу о подношеним активностима путем:  

          е-маила (најкасније до 5-ог у мјесецу за претходни мјесец),  

          личне посјете (у складу с договором о термину сљедећег савјетовања). 

 
 

ИЗЈАВА НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА 
 

Својим потписом потврђујем да ћу активно тражити посао и да сам спреман/на за рад као и 

укључивање у мјере политике запошљавања у складу са овим планом.  

Изјављујем да сам упознат/а да у случају да, уколико прекршим преузете обавезе превиђене планом 

тражења посла или обавезе преузете учешћем у активним мјерама запошљавања, престајем бити 

незапослена особа у савјетодавном процесу. 

  
План запошљавања је сачињен и потписан у два примјерка и копија се доставља незапосленој особи 

која потписом преузима права и обавезе наведене у плану запошљавања. 

  

Датум склапања ИПЗ-а:   ..............................                                Валидност ИПЗ-а до:   ................   (датум) 

 

 

Термин сљедећег савјетовања:    у  .   сати. 

 

 

Незапослена особа:                                                                                                Савјетодавац:   

 

ПЛАН ТРАЖЕЊА ПОСЛА  У ОДНОСУ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗАПОСЛЕЊЕ   

Географско подручје тражења посла: 

 у РС   у цијелој БиХ   у регији   у земљама ЕУ   у другим земљама 

 

 Активности у циљу проналаска запослења: 

 Направићу листу информација о слободним радним мјестима, 

 Направићу попис послодаваца и план контактирања уз помоћ савјетодавца ако буде  

потребно, 

 Написаћу ______ (број) ЦВ / биографију и молбу за посао / пропратно писмо, 

 Контактираћу најмање ______ (број) послодаваца мјесечно, 

 Консултоваћу се са савјетодавцем најмање ______ пута мјесечно, 

 Контактираћу познанике који би ми могли помоћи с информацијама у проналажењу посла. 

 Редовно ћу пратити изворе информисања о слободним радним мјестима, 

 Редовно ћу долазити у биро и пратити објављене огласе, 

 Размотрићу могућности покретања властитог бизниса,  

 Пратићу пројекте којима се суфинансира запошљавање и самозапошљавање. 

Друго:___________________________________________________________ 
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........................................                                                                                          

...................................... 
 
 
 

 
ОПЦИЈА ПЛУС 

(у случају да се ради о особи која треба интензивнију подршку) 

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ И АКТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Да би се повећала моја запошљивост потребно ми је сљедеће: 

Помоћ у избору најприкладнијег каријерног избора  

Рад са савјетодавцем на дефинисању каријерних циљева  

Друго (само-анализа, Холанд-тест и др.):________________________________________________ 

 

Подршка у дефинисању могућности и потребе наставка формалног или неформалног образовања  

Подршка у процјени могућности за наставак формалног образовања  

Могућности побољшања личних вјештина за самозапошљавање  

Могућности стручне обуке, преквалификација  

Друга врста припреме за рад: _________________________________________ 

Развој вјештина активног тражења посла  

Консултације са савјетодавцем  

Подршка у развоју ЦВ-ја / биографије и молбе за посао / пропратног писма 

Учешће у програму Клуба за тражење посла  

Подршка за учешће у активним мјерама  

 

Подршка за пријаву и учешће у активним мјерама  

 

    Обуке за стицање вјештина: 

  нпр. ИТ-обуке: ECDL, EXCEL, AutoCad, итд. 

 страни језик: енглески 

  заваривање: А-тест TIG 

 Стручне обуке, преквалификације (стицање занимања, формално): 

 xy 

 

 Јавни радови: 

 xy 

 

 Информационо-мотивациони семинар: 

 

 Приправнички програм: 

 xy 
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 Подстицаји и олакшице за послодавце: 

  xy 

 Подршка самозапошљавању: 

 Процјена могућности покретања властитог бизниса  

 Информације о пројектима суфинансирања самозапошљавања 

Правна помоћ  

Консултације са савјетодавцем  

 

ИЗЈАВА НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА   
Својим потписом потврђујем да сам спреман за рад као и укључивање у мјере активне политике 

запошљавања у складу са овим планом. Изјављујем да сам упознат/а да у случају да, уколико 

прекршим преузете обавезе превиђене Индивидуалним планом запошљавања или обавезе преузете 

учешћем у активним мјерама запошљавања, престајем бити незапослена особа у савјетодавном 

процесу. 

Индивидуални план запошљавања сачињен је и потписан у два примјерка. Копија се доставља 

незапосленој особи која потписом преузима права и обавезе наведене у плану запошљавања. 

 

Датум склапања ИПЗ-а:   ..............................                                Валидност ИПЗ-а до:   ................   (датум) 

 

Термин сљедећег савјетовања:    у  .   сати. 

 

 

Незапослена особа:                                                                                                Савјетодавац:   

                  

........................................                                                                                          .................................... 

 


