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Merima Čovčić, 
Klub za traženje posla Goražde

Ugovor o radu 
je moja nagrada

#savjet mladima

„Nakon nekoliko mjeseci traženja posla, shvatila sam da nešto 
ne radim kako treba. Kada sam od prijatelja saznala za Klub za 
traženje posla, odlučila sam se uključiti. Tokom radionica nauči-
la sam kako aktivno tražiti posao, ali ono što je najvažnije, vodite- 
ljica Kluba me ohrabrila i motivirala da ne odustajem. Neposredno po 
završetku programa Kluba prijavila sam se na konkurs u TC ''Bingo'' Goražde, 
za radno mjesto trgovca, a za koji sam saznala preko voditeljice Kluba. 
Razgovor za posao  prošao je uspješno te sam pozvana u pripremnu obuku 
koja je trajala tri mjeseca i nakon uspješnog testiranja  od strane poslodavca, 
ponosna sam što sam upravo ja odabrana da potpišem ugovor o radu. Podr- 
ška voditeljice Kluba i cijele grupe, jedan je od pozitivnih razloga zbog kojih 
bih radionice u Klubu preporučila svima koji žele da nađu posao.“

Obuke, kao vid pripreme 
nezaposlenih  za poznatog 

poslodavca kako bi se stekle 
potrebne vještine za rad, jedan su 
od načina na koji se može doći do 

posla i kvalitetno pripremiti za 
obavljanje radnih zadataka i obaveza. 

Budite spremni na izazove koje 
će poslodavci postavljati pred 

vas, a koje ćete kroz rad 
svakodnevno dokazivati.



Младен Мачинковић, 
Клуб за тражење посла Србац

Ја сам и учитељ, 
и успјешан пољопривредник

#савјет младима

“Мислио сам ако завршим оно што желим, а завршио сам 
Учитељски факултет, да ћу релативно лако наћи  посао у 
својој струци. Међутим, био сам приморан радити разне 
послове, повремене за некоректне послодавце. Водитељица 
Клуба у Српцу ме информисала о YEP локалној иницијативи. 
Укључивши се у обуке почео сам да размишљам о регистровању свог 
газдинства. Након што сам добио почетна средства YЕP-а и Општине 
Србац, започео сам посао и нисам ни сањао да ће се мој живот у 
потпуности промијенити. Тренутно имам изграђен један пластеник, 
планирам изградњу и другог чиме сам себи осигурао радно мјесто. 
Презадовољан сам, добио сам  и финансијску и стручну подршку без које 
биx се иначе тешко одлучио на овај корак. ”

Формално образовање 
заправо не мора значити да 

ћете и радити у струци за коју 
сте се школовали. Такођер, не 

значи да не можете бити успјешни 
у неком другом занимању. 

Уколико препознате праве прилике 
и добијете стручну подршку 

можете искористити властити 
потенцијал не само у једном 
занимању већ у више њих, 

што и тражи тржиште 
рада. 



Stefan Marinović, 
Klub za traženje posla Tuzla

Upornost se isplati!

#savjet mladima 

„Bio sam svjestan da sa specifičnim zanimanjem profesora likov- 
ne kulture moram uložiti dosta truda da pronađem svoje mjesto 
u svijetu rada. Nakon učešća u Klubu za traženje posla, dolazio 
sam i na individualna savjetovanja i tražio mogućnosti za posao. 
Tokom savjetovanja postao sam svjestan da nije dovoljno da se prijav-
ljujem na oglase nego moram biti daleko aktivniji. Odlučio sam tražiti posao 
od vrata do vrata, od škole do škole. Nisam odustajao čak ni kada nije bilo 
pozitivnih rezultata. Danas sam zaposlen u JU Centar za obrazovanje, vaspi-
tanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, gdje prenosim svoja znanja, 
vještine i upornost drugima. Zahvalnost za uspjeh dugujem programu Kluba 
tokom kojeg sam stekao uvid u širu sliku tržišta u kojem je svaki pojedinac 
odgovoran za vlastiti uspjeh.“ 

Upornost se uvijek isplati, 
u bilo kojoj situaciji u životu, 
a naročito kada je u pitanju 

potraga za poslom. 
Nikome nije jednostavno 
biti odbijen ili ignorisan, 

ali uvijek pred sobom treba 
imati vlastiti životni i 

profesionalni cilj. 



Мирослав Панчић, 
Клуб за тражење посла Србац

Пољопривреда
се исплати

#савјет младима

“Живот на селу је тежак, нарочито ако сте назапослени 
дуго времена као што сам био ја. Тражио сам рјешење за 
своју ситуацију на све могуће начине, али безуспјешно. 
Трагајући за одговорима, укључио сам се y Клуб за тражење 
посла Србац гдје сам добио прве информације о YЕP локалним 
иницијативама. На савјет водитељице Клуба, пријавио сам се да 
учествујем у обуци о пластеничкој производњи. Прије мог ангажмана, 
родитељи су се успутно бавили производњом поврћа, без намјере да од 
тога нешто и зараде. Завршио сам обуку и прихватио изазов, регис- 
тровао сам пољопривредно газдинство и започео породични бизнис. У 
активности око садње, наводњавања, бербе, укључена је читава поро- 
дица јер је пластеник велики. Поред средстава добијених од Пројекта, 
уложено је још много новца и труда, али сада и ја и моја породица, 
коначно живимо од свог рада. Одлучивши се на овај корак, више нисам у 
евиденцији незапослених бироа!”

Постоје начини и 
могућности путем којих се 

можете запослити, а које нису 
уобичајене и које уз праву подршку 

могу бити одлично рјешење. 
Не треба бити скептичан према 

ономе с чиме се сусрећемо први пут, 
него реално сагледати како себи 

можемо креирати могућности 
запослења. Иако нема гаранције 

да ћемо успјети, све је боље 
него “чекати” посао.



Весна Ризвановић, 
Клуб за тражење посла Градишка 

Сама кројим 
своју судбину!

#савјет младима

„Као и свака млада особа жељела сам да имам редовна при- 
мања. Дуго времена била сам незапослена због чега данас 
одлазак на посао цијеним као свој највећи успјех. Након 
програма Клуба  за тражење посла и додатне стручне обуке, 
добила сам посао кројачице. Морам признати да се нисам надала 
да ћу добити запослење у текстилној индустрији јер сам се школовала 
за занимање пекара, али уз уложен труд савладала сам и вјештине 
шивења. Савјетовала бих својим вршњацима да се не плаше учити нове 
ствари – и прилике ће доћи. Клуб за тражење посла је, између осталог, 
одлично мјесто за младе људе да повећају самопоуздање јер често 
млади због скромности и несигурности не могу добити посао.”

Преквалификација је 
за многе тражиоце посла 

једино рјешење запослења. 
Обука с циљем припреме за рад 

за послодавца који тражи стручан 
кадар постаје све чешћи случај 

јер систем образовања 
не може довољно брзо 
одговорити захтјевима 

тржишта рада.



Жарко Нишић, 
Клуб за тражење посла Бања Лука

Позитиван став 
ме довео до посла 

#савјет младима

„Техничар сам друмског саобраћаја те сам се након шест 
мјесеци на евиденцији бироа укључио у Клуб за тражење 
посла у Бањoj Луци. Одувијек сам имао разна интересовања 
и био укључен у локалне активности, као што је фолклор, 
захваљујући којем сам често путовао и био укључен у рад 
Народног позоришта у Бањoj Луци. Након учешћа у Клубу за тражење 
посла који ми је повећао самопоуздање, успио сам се запослити као 
администратор уноса података у једној приватној фирми. И данас 
редовно посјетим Клуб,  јер осјећам да своје искуство и примјер могу 
подијелити са другим младима који су обесхрабрени и немају наду да ће 
се запослити. То је најмање што могу учинити јер ми је Клуб за 
тражење посла отворио видике и помогао да схватим шта требам 
промијенити у свом приступу према послодавцима.“

Бити активан веома је 
важно када је у питању тражење 
посла, јер пасиван и негативан 

став Вас неће довести до запослења. 
Поред тога, и Ваше ће окружење 
препознати настојања да се нe 

препустите лошим околностима и 
ситуацијама, имаћете више 

самопоуздања које ће препознати 
и послодавци приликом 

интервјуа за посао.



Драгана Малиновић, 
Клуб за тражење посла Србац

Уз подршку бироа, 
дошла сам до посла

#савјет младима

„Знамо каква је ситуација у нашој држави – велики број 
незапослених, а недовољно радних мјеста. Врло је тешко 
пронаћи запослење и млади људи једноставно имају осјећај 
да су им сва врата затворена, а посебно у малим срединама 
као што је Србац. Нисам пуно очекивала од програма Клуба за 
тражење посла. Ипак, савјетовање и подршка у Клубу показали су се 
као изврсно искуство. Научила сам доста тога, а што је најважније 
стекла сам самопоуздање и постала упорнија, што ми је помогло да се 
на што бољи начин представим послодавцу. Послодавац је путем 
бироа тражио продавачицу у књижари, а ја сам препоручена од стране 
водитељице Клуба. Надам се да ће овај програм наставити да помаже 
младима да се брже запосле.” 

Прихватањем подршке 
савјетодавца бироа можете 

пуно урадити за себе, порадити 
на своме самопоуздању, али и бити 

препознати као активна млада особа 
на коју водитељ у Клубу може 
рачунати када га контактира 

послодавац. Зато самим 
прихватањем стручне подршке 

бироа, на добром сте путу 
ка запослењу. 



Наташа Симић, 
Тренинг центар “Санино”, Пројекат Прилика Плус

Промјена занимања 
била је исправна одлука

#савјет младима  

„Слиједећи своје планове и афинитете, завршила сам 
средњу грађевинску школу. Нажалост, стицајем околности 
нисам била у могућности да наставим даље школовање из 
финансијских разлога. Дуго сам тражила посао у својој 
струци, али и поред свих напора нисам добила шансу. Изгледало 
је немогуће наћи посао, како у мојој струци са средњом стручном 
спремом, тако ни било који други. И поред тога, у почетку нисам била 
расположена за промјену струке. Ипак, од пријатељице сам чула за 
могућност преквалификације и обуке у Тренинг центру “Санино” . Након 
краћег размишљања пријавила сам се и то се показало као добра одлу- 
ка. Настојала сам да што више и боље савладам нова знања и вјештине 
у обућарској индустрији. Мој труд се исплатио, након завршетка обуке 
добила сам посао са којим сам задовољна. Захвална сам за прилику која 
ми је пружена да научим нешто ново и дођем до радног мјеста.''

Искуство 
послодаваца показује да 

чак пола достављених животописа 
не задовољава критерије које је 

послодавац назначио у огласу или очекује 
од кандидата. Зато је неопходно добро 

проучити захтјеве послодаваца  и доставити 
све тражене документе и информације и на начин 

који се очекује. Достављање више података и 
материјала него што се тражи, не значи и бољу 

стартну позицију на разговору за посао,  
напротив. Форма самог пратећег писма и 
животописа најчешће зависи од захтјева 

послодавца и може бити различита, 
најбитније је да се испуне први и 
основни захтјев како би прошли 

први круг елиминација и 
дошли на разговор.  
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Naida Jaganjac, 
Klub za traženje posla Sarajevo

Ostvarujem svoje 
profesionalne ciljeve

#savjet mladima 

„Za Klub za traženje posla saznala sam preko Službe za zapoš- 
ljavanje. Na početku nisam imala velika očekivanja, međutim 
od prvog dana počele su se dešavati pozitivne stvari. Na 
Facebook stranici Kluba za traženje posla pretraživala sam oglase 
za poslove, između ostalog oglas za zaposlenje na RTV BiH gdje radim 
kao pravnica, što sam oduvijek i željela raditi. Iskustvo u Klubu promijenilo je 
mnogo toga u mom životu. Stekla sam nova znanja i pozitivan stav, što mi je 
pomoglo na poslovnom planu. Voditeljica Kluba je na zanimljiv način uspjela 
motivirati sve učesnike i prenijeti nam svoj entuzijazam kako bismo na taj 
način spremno odgovorili na zahtjeve poslodavaca. Radujem se što sada 
mogu ostvariti svoje profesionalne i privatne ciljeve i želje.“

Uobičajen način 
traženja posla, pretraživanjem 

oglasa u novinama i na web stranica-
ma, nije dovoljan na današnjem 

dinamičnom tržištu rada. Mladi ste, 
sigurno koristite društvene mreže 

poput Facebooka. Zato posao 
možete potražiti i na taj način. 

Javite prijateljima da tražite posao, 
oni mogu biti vaša grupa za 
podršku u traženju posla. 



Немања Бјелић, 
Клуб за тражење посла Модрича

Искуство Клуба је позитивно утицало 
на моје планове за будућност

#савјет младима 

„Након што сам завршио средњу школу био сам без посла 
осам мјесеци. Искуство које сам стекао у Клубу за тра- 
жење посла, помогло ми је да добијем посао и увјерен сам да 
овај програм стварно може помоћи младима јер ништа 
слично не постоји у нашем граду. Данас радим као продавач 
бинго картица те ми је овај посао промијенио и досадашњи начин 
живота. Стекао сам добре навике, задовољан сам, јер зарађујем свој 
новац. Сада све посматрам другачије, планирам да упишем факултет и 
упоредо учим њемачки језик јер сада вјерујем да могу више и боље.“

Запослење које тренутно 
прихватите може бити привремено 
рјешење, али то не значи да се ту 
морате зауставити, нарочито ако 

сматрате да можете постићи више. 
Можда је наставак школовања 
прави пут. Посавјетујте се са 
савјетодавцем, он/она може 
имати реалнију слику о Вама 
те Вас упутити на друге, за 

Вас боље могућности.



Adis Dedović, 
Trening centar GastroID, Projekat Prilika Plus

Nakon uspješne obuke, 
ja sad obučavam druge

#savjet mladima

„Prije nego što sam se i odlučio da se školujem za kuhara, razmišljao 
sam šta odabrati i  kako ću, u moru ljudi sličnog obrazovnog profila, 
doći do posla.
Nakon školovanja bio sam bez iskustva, a što je uglavnom bio uslov da 
se zaposlim, skoro da sam izgubio svaku nadu.......šansa se ukazala u vidu 
projekta Prilika Plus koji je osigurao program edukacije za zanimanja u oblasti 
ugostiteljstva i gastronomije u centru GastroID. Predao sam aplikaciju i bio 
primljen kao jedan od stipendista te u periodu od devet mjeseci završio dodatna 
dva modula za zanimanje kuhar. Nakon završene edukacije ponuđen mi je posao na 
poziciji asistenta obuke za zanimanje kuhar.
Na ovoj poziciji sam već 18 mjeseci. Kroz razne obuke i kurseve još uvijek sam u 
situaciji da usavršavam svoje vještine i znanja te da ih prenosim na polaznike 
obuka u našem centru“.

U uspješnoj potrazi 
za poslom u značajnoj mjeri 

može pomoći i dobra priprema prije 
odlaska na razgovor za posao. Svaka 
informacija o budućem potencijalnom 

poslodavcu može biti dragocijena. 
Nije zgoreg malo proguglati, pročitati, 
čuti iskustvo poznanika koji možda već 

znaju o kakvoj se firmi, poslu, radi. 
Na ovaj način ćete dobiti predstavu 
šta poslodavac očekuje od radnika i 

ostaviti utisak proaktivnog 
sagovornika i korisnog 

budućeg saradnika.  
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Esmir Haznadar, 
Klub za traženje posla Sarajevo

Ne prihvatam da budem 
roditeljima na teretu

#savjet mladima 

„Nakon što sam završio srednju školu, upisao sam fakultet kojem 
nisam ozbiljno pristupio pa sam prekinuo studiranje, nakon 
čega sam se prijavio na biro za zapošljavanje. Bezuspješno sam 
tražio zaposlenje više od godinu dana. Tokom programa Kluba za 
traženje posla shvatio sam da su moja očekivanja da mi neko ponudi 
posao potpuno pogrešna. Voditeljica Kluba uputila me da posjetim Sajam 
studentskih poslova. Tu sam obavio razgovor sa HR menadžericom firme 
Robot, aplicirao za poziciju računovođe te sam nakon samo četiri dana 
potpisao ugovor o radu. Planiram da uz rad nastavim školovanje. Moja porod-
ica i prijatelji primijetili su veliku promjenu u mom pristupu prema svako- 
dnevnim obavezama, a naročito u odnosu na činjenicu da ne prihvatam da 
budem roditeljima na teretu.”

Učešće u grupnom 
savjetovanju, poput Kluba za 
traženje posla, pruža priliku 

mladima da se povežu i da se 
međusobno motiviraju – to je prilika 
da zajednički prevaziđu prepreke i 

steknu vještine, ali i način da 
kao pojedinci u grupi jedni 

drugima ukažu na nedostatke 
i pomognu u iznalaženju 

rješenja.



Стево Бркић, 
Клуб за тражење посла Градишка

Захваљујући Клубу за тражење 
посла запослио сам се, најмлађи 
сам поштар Републике Српске

#савјет младима 

„Завршио сам средњу машинску школу – смјер компјутер- 
ско конструисање и радио сам све и свашта јер због своје 
тешке породичне ситуације нисам могао да бирам. Прије 
укључења у Клуб за тражење посла, тражио сам посао дуже 
од годину дана. Међутим, уз подршку цијеле групе и водитељице, 
успио сам пронаћи два посла, иако ван струке, али сам радио и то је за 
мене најважнији успјех. Околности за младе у Градишци нису нимало 
повољне и сваки вид подршке је добродошао па Клуб за тражење посла 
има важну улогу у мотивисању младих и оснаживању да се покрену и 
учине нешто корисно за себе. Сав мој труд се исплатио те сам данас 
запослен и чак носим титулу најмлађег поштара Републике Српске.”

Понекад Вам се може
 чинити да радите посао 

који не желите или због којег 
немате времена за ништа друго, 

али то је далеко боље него 
бити пасиван или песимистичан. 
Шансе на тржишту рада постоје, 

али их треба потражити и 
искористити.  



Ajna Šabić,
Trening centar „Format“, Projekat Prilika Plus

Kreativnost + upornost = zaposlenje!

#savjet mladima

„Nakon završene tri godine Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu stekla 
sam status inženjera arhitekture/bachelor arhitekture. U toku te tri 
godine studija shvatila sam da našem školstvu nedostaje praktičnog 
rada, što smatram velikim nedostatkom. Nedugo po završetku školovanja 
prijavljujem se i polazim kroz „Naprednu edukaciju za enterijeriste“ u firmi 
Ećo company u okviru centra „Format“ čije je formiranje podržao program 
PrilikaPlus, koja me upoznaje sa svim segmentima enterijerskog dizajna kroz  teoretska 
i praktična predavanja, a također me približava i onome što tržište traži od enterijerskog 
dizajnera. Nakon obuke dobijam zaposlenje. Presretna sam što sam dobila priliku da se 
bavim segmentom arhitekture u kojem mogu maksimalno izraziti svoju kreativnost i 
utjecati na estetiku prostora u kojem ljudi borave“.

Neophodno je uvijek 
raditi na unapređenju svojih 

znanja i vještina i neprestano se 
usavršavati. Učešće u obuci može 

biti  ključ koji će otvoriti vrata 
i dovesti vas do posla. 
Što više znanja imate, 

koje ste spremni pokazati, 
dokaz je poslodavcima da ste 
prava osoba za njihovu firmu. 

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti



Amel Lepuzanović, 
Klub za traženje posla Cazin 

Prošle godine sam 
bio nezaposlen, ali iduće 
ću tražiti zaposlenike putem biroa

#savjet mladima 

„Nakon što sam završio srednju veterinarsku školu, uključio sam 
se u Klub za traženje posla Cazin te sam uspio obaviti 
pripravnički staž, ali sam se poslije toga opet našao na evidenciji 
biroa. Na oglasnoj ploči biroa ugledao sam poziv za obuku YEP 
lokalnih inicijativa o sadnji malina. Prije ne bih smio preduzeti ovakav 
korak, ali uz podršku savjetodavca odlučio sam registrovati svoj biznis. 
Ozbiljno sam pristupio ovom poslu, postao sam proizvođač maline i sada 
znam da je to bila prava odluka. Iduće godine očekujem bolje proizvodne 
rezultate i bit će mi potreban veći broj radnika, a radnike ću prvo potražiti 
preko biroa jer cijenim savjetodavnu podršku koja je meni pružena i želim 
mogućnost zaposlenja ponuditi onima kojima je to potrebno.”

Motiv za zaposlenje 
je očigledan i često to nije 

samo pitanje rješavanja vlastite 
egzistencije nego i egzistencije 

cijele porodice. Često mladi nemaju 
samopouzdanja da se odluče na 
samozapošljavanje jer to donosi 
veliki rizik. Ali uz pravu podršku 
možete pomoći ne samo sebi 

nego i drugim članovima 
porodice. 



Александар Гојковић, 
Клуб за тражење посла Модрича 

Мој професионални пут: 
Модрича – Бугарска – Сарајево

#савјет младима 

„Дипломирани сам економиста и дуго сам времена тражио 
посао прије него што сам се укључио у Клуб за тражење 
посла Модрича. Моја прича је прави примјер да се труд 
исплати и да је младима прије свега потребна информација 
(да постоји одређени програм или могућност), савјет и помоћ да 
искористе тај програм и на крају подршка да буду истрајни и да 
задрже посао личним развојем и залагањем.  У Клубу за тражење посла 
представљен нам је програм “Млади банкар” ProCredit Банке која сваке 
године на овај начин запошљава младе особе. Искористио сам прилику 
која ми се пружила те сам након селекције отишао у Бугарску на стручну 
обуку у банци. Обука је трајала шест мјесеци, што је захтјевало велико 
одрицање, али сем неопходних знања стекао сам и нове пријатеље тако 
да је за мене ово вишеструка корист. Данас радим у ProCredit Банци у 
Сарајеву и не само да сам се запослио него имам и прилику да напредујем. 
Препоручио бих Клуб за тражење посла свим младима јер представља 
савјетодавну подршку која мотивише и охрабрује, али се ту могу добити 
и информације које вам могу промијенити живот.”

Права 
информација о могућој 

прилици, било да је ријеч о 
обуци или запослењу, може 

донијети велику корист младој 
особи поготово у малим локалним 

заједницама. Савјетодавци у бироу су 
особе које су на “извору” таквих 

информација, те професионалци који 
могу пружити додатну подршку како 
информацију искористити на прави 

начин, али само ако постоји 
спремност, жеља и 

мотивисаност младих да 
ту подршку прихвате.



Јелена Дувњак, 
Клуб за тражење посла Зворник 

Након три године на бироу, 
сада помажем другим 
младим особама

#савјет младима  

„Била сам незапослена три године након што сам стекла 
звање дипломираног педагога. У Зворнику гдје живим за 
мене није било посла. Моје незадовољство све је више 
расло, али подршка водитеља Клуба за тражење посла у 
Зворнику била је за мене свјетло на крају тунела. Прихватила 
сам приједлог да се покушам ангажовати на други начин те ме је 
водитељ охрабрио тако да сам се пријавила учешће у YEP локалним 
инцијативама у Крижевићима. Иако сам била спремна да се обучим и 
радим послове маникира и педикира, добила сам посао координатора 
пројеката у Центру Крижевићи. Вјерујем да је управо такав став 
допринио да ми се пружи оваква прилика“.  

Волонтерски ангажман 
може довести до запослења, 

јер поред стицања неопходног 
знања и вјештина Ваша околина 
препознаје ваше добре намјере 
и посвећеност која се очекује и 

у раду за фирму и 
послодавца.



Соња Дисић,
Клуб за тражење посла Дервента  

Колеге и данас препричавају 
како сам их импресионирала 
на интервјуу

#савјет младима 

„Наставак школовања у Београду, гдје сам стекла диплому Високе 
пословне школе, смјер финансије, рачуноводство и банкарство 
био је почетак мог професионалног пута. Иако већина младих 
жели отићи из наше земље, вратила сам се у свој родни град и 
пријавила са на биро. Ту сам и сазнала за Клуб за тражење посла и 
одлучила  се укључити јер нисам успјевала пронаћи запослење те ми је 
постало јасно да ми је потребна подршка. Посао сам углавном тражила путем 
интернета, а у Клубу сам схватила да то није довољно. Захваљући савјетима 
водитељице Клуба мој начин тражења посла значајно се промијенио. Раније 
никада нисам била на разговору са послодавцем и као већина младих, била сам 
неспремна за прави разговор за посао. Убрзо након позитивног искуства и 
подршке Клуба, почела сам радити као књиговођа у управи приватне фирме у 
Дервенти. Позитиван став и спремне одговоре током разговора за посао, чак и 
данас коментаришу моје радне колеге. Док сам тражила посао, открила сам 
љубав и према модном дизајну и то је сада мој мали бизнис у којем уживам након 
редовног радног времена. Упорности и стечено самопоуздање током програма 
Клуба су ми у тој мјери помогли да савјетујем младима да се укључе и уз стручну 
подршку, успјех неће изостати“. 

Већина младих је 
увјерена да се може суочити 

са ситуацијом на тржишту рада, 
да се знају представити послодавцу 

иако, врло вјероватно, већина се 
није никада суочила са том 

ситуацијом, нити има јасну слику 
шта и како треба урадити како би 
интервју резултирао запослењем. 

Важно је правилно дефинисати 
кораке који ће ријешити проблем 

незапослености те плански 
приступити повећању

 шанси за посао.  



Силван Брестовац, 
Клуб за тражење посла Дервента

За посао се вриједи 
преселити у други град

#савјет младима

„Након завршеног студија у Бања Луци, као грађевински инжи- 
њер пријавио сам се на биро рада Дервента, надао сам се да ћу 
брзо пронаћи посао. Пар мјесеци сам волонтирао у једној гра- 
ђевинској фирми у Добоју гдје сам стекао прво искуство, али сам 
и даље био незапослен. Укључио сам се у Клуб за тражење посла 
који ми је прије свега помогао да драстично промијеним свој приступ у 
тражењу посла и да размотрим све огласе без обзира на локацију. Тако сам 
и добио посао у грађевинској фирми у Сарајеву гдје радим неколико мјесеци, 
а због великог броја пројеката које реализујемо мој радни дан је у потпу- 
ности испуњен. Иако сам у почетку тражио посао у средини гдје сам одрас- 
тао, савјети и подршка Клуба за тражење посла помогли су ми да схватим 
да се не могу ограничавати и да посао требам бирати на мјестима гдје су 
ми врата отворена“. 

Тржиште рада 
захтiјева динамичне и

 флексибилне раднике, који ће
властите потенцијале развијати 

у било којој средини и у различитим 
тимовима. Недостатак спремности 
младих да напусте мјесто у којем 

су завршили школовање и 
стекли пријатеље врло често 

је препрека у стицању 
изазовних пословних 

прилика.



Dženan Čorović, 
Trening centar „Format“, Projekat Prilika Plus 

Zaposlio sam se, 
ali i dalje se usavršavam

#savjet mladima 

„Završio sam saobraćajnu školu i dugo vremena nisam mogao da 
nađem posao u struci. Period traženja zaposlenja i čestih odbijenica 
nije bio lak. Ipak, trudio sam se da uvijek budem aktivan. Radio sam 
razne poslove u zavisnosti od pružene prillike.
Preko Službe za zapošljavanje doznao sam za Obuku za lakirera i 
prijavio se. Imao sam veliku motivaciju da naučim ovaj posao, jer mi se dopao, a i 
dosta je tražen. Pokazalo se da je obuka bila prekretnica za moj dalji profesionalni 
put, tu smo pored teoretske nastave imali dosta praktičnog rada u fabrici. Prilika da 
sve ono što naučimo u teoriji odmah provjerimo i u praksi omogućila mi je da 
savladam osnove novog zanata i riješim egzistencijalno pitanje. Desilo se i to, 
nakon završene obuke našao sam posao. Naravno, nastavljam da svaki dan učim i 
usavršavam svoje vještine na poslu“.

Nije lako ubijediti 
poslodavca da ste upravo vi 

osoba koju traži. Na većinu slobodnih 
radnih mjesta prijavi se veliki broj 
kandidata. Zbog toga treba voditi 

računa da se čovjek uvijek usavršava 
i da to znanje koliko god je moguće, 
pokaže potencijalnom poslodavcu. 

Odlična prilika za to je obuka u 
nekom od trening - centara 
širom Bosne i Hercegovine.  

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti



Almedina Gabela, 
Klub za traženje posla Goražde 

Iskoristila sam sve mogućnosti 
koje Klub za traženje posla 
Goražde pruža

#savjet mladima

„Godina dana je veoma dug period ako ste bez posla. Po zanimanju 
sam inžinjer šumarstva te sam se nakon godinu dana na birou  uklju- 
čila u Klub za traženje posla Goražde. Tu sam dobila savjetodavnu 
podršku i učestvovala u on – line savjetovanju koje je YEP organi- 
zovao s ciljem pomoći u korištenju mogućnosti za mlade nezaposlene.
Kako u dosadašnjem periodu nisam imala priliku da sudjelujem u sličnim 
aktivnostima mnoge stvari su mi bile poprilično nepoznate i nove, a krajnji 
ishod nadmašio je sva moja očekivanja. Ranije smo bili upoznati sa Info – paketi-
ma koje nam je predstavljala voditeljica Kluba, ali je bilo daleko korisnije detaljnije 
pojašnjenje mogućnosti. Dobili smo priliku da saznamo sta u suštini mi mladi 
možemo postići i kao pojedinci i kao grupa nakon čega smo  posjetili dvije organ-
izacije koje se bave pitanjima mladih i socijalnim preduzetništvom u Hrvatskoj. Sve 
ovo se sigurno ne bi desilo bez mog angažmana u Klubu za traženje posla. Ubrzo 
ću se prijaviti za program pripravnika koji implementira Služba za zapošljavanje, 
kako bih konačno stekla i radno iskustvo. Moj savjet mladima je da iskoriste sve što 
Klub nudi jer je i mijenjanje stavova i pristupa dugoročno jednako važan rezultat 
kao i zaposlenje“.

Info - paket je alat 
koji koriste savjetodavci 

Klubova za traženje posla u 
svom svakodnevnom radu sa 
mladima. On sadrži korisne 

informacije o formalnim i neformalnim 
mogućnostima kao što su volontiranje, 

obavljanje prakse, stipendiranja i sl. 
Ukoliko ste bez posla, iskoristite neku 
od mogućnosti Info-paketa kako biste 

se aktivirali, stekli praksu i nova 
znanja jer sve naučeno ćete 
sigurno iskoristiti na vašem 

profesionalnom 
putu. 


