
ЂУРЂА 
БАЛАБАН

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА НОВИ ГРАД



„Труд и залагање ће довести 
до позитивних резултата“

„Младим људима, који трагају за послом, савјетујем да се обрате Клубу за 
тражење посла, који ће им помоћи и пренијети корисна знања. Та знања ће 
им користити у проналаску запослења. Савјетујем младима да се одазову на 
едукацију и усавршавање, јер ће труд и залагање довести до позитивних 
резултата.“

„Имам 22 године. 
Након завршетка средње Економске 

школе уписала сам факултет, а тренутно 
студирам и четврта сам година Високе 

медицинске школе у Приједору. Клуб за тражење 
посла ми је много помогао у стицању нових 

вјештина, како бих успјела да пронађем адекватно 
запослење након школовања. Научила сам како да 

напишем мотивационо писмо, биографију, али и како да 
се понашам на интервјуима за посао, како бих што боље 

презентовала све вјештине које посједујем. Након учешћа 
у Клубу одлучила сам послушати савјет водитеља и 

обратила сам се самоиницијативно многим послодавцима 
и изван Новог Града. Захваљујући тим активностима 

добила сам понуду од једне трговачке фирме да радим у 
њиховој пословној јединици у Бањој Луци, коју сам 

наравно прихватила.”



ДАЈАНА 
БРКОВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ



„Не одустајте, будите упорни и 
усавршавајте своје пословне вјештине“ 

„Иако ми је било тешко да пронађем посао у струци, ипак сам успјела да 
добијем запослење на позицији асистента у настави у Основној школи. 
Много су ми помогле смјернице које смо добили у Клубу за тражење 
посла, а надам се да ће помоћи и другима. Не одустајте, будете упорни и 
усавршавајте своје пословне вјештине.“

„Дипломирани сам 
педагог и живим у Српцу. Моји 

утисци о Клубу за тражење посла су веома 
позитивни. Знање које сам стекла током 
радионица у Клубу је веома битно током 

тражења запослења. Сама гестикулација током 
интервјуа, начин комуникације са потенцијалним 

послодавцем су само неке од ставки које смо 
усавршили и које су ми помогле у тражењу посла. 

Такође, водитељица Клуба нам је много помогла да 
стекнемо сигурност и самопоуздање, које је неопходно 

како бисмо оставили утисак способне особе, којој је стало 
до посла за који конкуришемо. Представљени су нам 
многобројни огласи за посао, као и начини како да их 

пронађемо.“



ТАЊА 
ШЊЕГОТА

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ



„Прихватите прилике које вам се 
нуде и успјех сигурно неће изостати“ 

„Овом приликом дугујем велику захвалност, како Клубу за тражење посла тако и 
Заводу за запошљавање, што је управо наша пријава прошла и што сам ја на свом 
радном мјесту. Ја сам увијек била активна у разним пољима, првенствено када 
говоримо о невладином сектору. Улагала сам како у своје формално, тако и у 
неформално образовање и увијек сам била мишљења да ћу успјети наћи посао. 
Мој савјет младима је да вјерују у себе. Потребно је да са великом количином 
самопоуздања увијек изађу пред послодавца, да иду са идејом да су баш они ти 
који су најбољи за тај посао. Међутим, то није довољно, уколико нисте активни, 
уколико не тежите сталном усавршавању, кориштењу свих расположивих 
прилика за усвајање новог знања, нећете наћи посао.“

„Завршила сам Екологију и 
заштиту природне средине на Природно - 

математичком факултету у Бањој Луци. Тренутно сам 
запослена у Удружењу грађана Цезар из Српца.  Одмах по 

завршетку факултета, пријавила сам се на евиденцију Завода за 
запошљавање. Недуго затим дошао је и позив Клуба за тражење посла 

и свега неколико мјесеци након тога, нашла сам и своје прво радно 
мјесто. Будући да смо кроз десетодневну обуку прошли много тога, између 
осталог како да напишемо биографију, како да се представимо у најбољем 

свјетлу, како да напишемо мотивационо писмо, па све до претраге огласа за 
посао. Оно што је мени највише помогло је симулација разговора за посао. Током 
програма Клуба за тражење посла, добила сам информацију о активним мјерама 

које проводи Завод. Када сам научила како да се најбоље представим на 
разговору за посао и када сам располагала са информацијама како да дођем 
до свог првог запослења, кренула сам у потрагу и почела да конкуришем на 

слободне позиције. Отишла сам на разговор за посао са тадашњом 
директорицом Удружења Цезар и представила сам јој своју 

идеју. Будући да сам од оснивања овог Удружења, уназад 
неких осам година, активни члан, волонтер и сарадник, 

директорица је прихватила моју идеју и ми смо 
се пријавиле на позив за приправнике.“



БРАНИМИР 
МИЛОШЕВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ГРАДИШКА



„Прави послодавац ће препознати ваше 
личне и професионалне квалитете“

„Свакако сам мишљења, да послодавца који раднике тражи преко 
Клуба за тражење посла и преко Бироа за запошљавање, треба 
наградити или новчано стимулисати. Најбитнија ствар је да не треба 
губити наду, него бити упоран и трудити се, а све ће на крају доћи на 
своје.“

„По занимању сам 
дипломирани инжењер 

пољопривреде. Факултет сам завршио у 
Бањој Луци 2014. године, а након тога сам 

ванредно уписао мастер, а у међувремену сам 
успио пронаћи посао. Незапослен сам био, отприлике, 

око двије и по године. Моја очекивања су била као и код 
осталих младих особа, да завршим факултет и да нађем 

посао у што краћем року. Међутим, познавајући стање на 
тржишту рада и неопходност одређених контаката и веза, 
потрага је била тешка, али на крају, срећа се осмјехнула и 

успио сам наћи посао регуларним путем и без било каквих 
интервенција. Током потраге за запослењем наилазио сам 

на доста препрека и непотребних питања, која се односе 
на приватни живот или политичко опредјељење. 

Учествовао сам на радионицама које је организовао 
Клуб за тражење посла, а знање које сам стекао је 

заиста непроцјењиво.“



НИКОЛА 
РИСТИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ТЕСЛИЋ



„Бити запослен треба бити 
циљ сваког младог човјека “

„Већином сви кажу само да ће се јавити, ако буде потребе за радницима. 
Након тога, чуо сам да „Шуме Републике Српске“ требају раднике и да у 
сваком газдинству има позиција геометар, па сам самоиницијатино отишао 
да видим могу ли да обавим прву годину као приправник. Након неког 
времена су ми понудили приправничко мјесто на позицији геометар, на 
годину дана. Без обзира које сте струке, као и да ли сте завршили средњу 
школу или факултет, тај први посао не мора бити из струке. Битно је само да 
се почне нешто радити. Лакше ја са једног радног мјеста тражити други 
посао.“

„Завршио сам 
Архитектонско - грађевинско - 

геодетски факултет у Бањој Луци. Након тога 
сам се пријавио на Биро за запошљавање. У Клубу 
смо учили како написати биографију, пропопратно 
писмо уз пријаву за посао, како се односити према 

послодавцима, на који начин тражити посао, на које 
послове се пријављивати. Сматрам да ми је ово искуство 

помогло да схватим, колико је битан први утисак на разговору 
за посао и однос са послодавцем. Током студирања, прије него 

што сам завршио факултет, распитивао сам се гдје има посла, на 
којим мјестима се могу запослити, обилазио сам приватне 
фирме да видим да ли постоји потреба за радницима. Али 
пошто је геодезија мала грана привреде, нисам тражио на 

интернету, него сам најчешће ишао од врата до врата и 
тражио посао, од приватника до приватника. Нас је иначе 
мало, дипломирних геодета, али и потражња је мала, тако 

да је тешко наћи посао.“



СУЗАНА 
ВУКИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ



„Мотивација је кључ успјеха“

„Као најважније бих истакла савјете које сам добила у Клубу, да треба да 
радимо, да се трудимо, да зарадимо за себе, да нешто остваримо у животу, а 
највише да се мотивишемо и покренемо.“

„Завршила сам 
трогодишњу Угоститељску школу. 

Похађала сам праксу у средњој школи, а 
након завршене школе пријавила сам се на 

Биро за запошљавање. Похађала сам радионице 
са одличним предавањима на којима су нас 

савјетовали, на који начин да тражимо посао и на који 
начин да аплицирамо за посао. То ме мотивисало да 

сама потражим посао. Након краћег временског периода 
тражења, успјела сам да нађем посао у струци и тренутно 

радим као кухарица у једном мотелу.“



БРАНКА 
СИМИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ТЕСЛИЋ



„Морате бити упорни, трудити се 
и активно тражити посао“

„Морате бити упорни, трудити се и активно тражити посао. Било 
какав посао је бољи од тога да сједите код куће и не радите ништа, 
а кад нађете неки посао, и кад упознате више људи, лакше ћете 
наћи нешто друго, можда боље за вас или посао у струци.“

„По струци сам 
санитарни инжењер. Пријавила сам 

се на Биро за запошљавање у јануару 2013. 
године. Након четири и по године тражења 

посла, у новембру ове године, запослила сам се као 
приправник. У априлу сам одлучила да се укључим у 

Клуб за тражење посла и ово искуство ми је јако 
помогло. Највише бих издвојила савјете које сам добила 

за разговор са послодавцем. То су савјети који су корисни у 
ситуцијама када идемо на разговор за посао, да се знамо на 
најбољи начин представити потенцијалном послодавцу што 

ми је било баш корисно, зато што млади углавном имају 
трему, нарочито ако први пут траже запослење. У сарадњи 

са другим младима људима, који буду укључени у групу, 
лакше је препознати и властити потенцијал.“



АДНАНА 
ДУЈАКОВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ДЕРВЕНТА



„Изборите се за себе 
својим радом и трудом  “ 

„То ми је био вјетар у леђа.  Потом је услиједило још једно изненађење, водитељица 
ме позвала на разговор за посао који је обављен у просторијама Клуба. На разговор 
је позвано 15 кандидата, а ја сам дошла опуштена и смирена као да идем на кафу са 
пријатељицом. Једноставно сам знала шта могу и хоћу, била сам свјесна да немам 
шта да изгубим, па посао ионако немам. На разговору сам била искрена, опуштено 
одговарала на питања и без устручавања питала све што ме интересовало. Нисам 
имала „везу“, ја сам се за свој посао изборила. Моја порука свима, прихватите руку 
која вам се пружа, укључите се у Клуб за тражење посла, шта можете изгубити, 
посао ионако немате!!!  Свако својим радом и трудом мора да се избори за себе.“

„По струци сам трговац 
и била сам незапослена око 6 

мјесеци. Увијек сам за себе мислила да сам 
храбра и отворена особа, међутим када сам остала 
без посла након извјесног времена, осјетила сам да 

губим самопоуздање. Не очекујући никакву подршку 
Завода, пријавила сам се на биро, јер то је логичан слијед 

догађаја. Претходно запослење сам добила по препоруци, тако 
да ми је процес тражења посла био непознат. Кад ми је у бироу 

понуђено да учествујем у Клубу за тражење посла, насмијала сам 
се и помислила „баш ће ми то помоћи“, али када ме је водитељица 
Клуба питала: „Па шта можете изгубити?“, пристала сам са мишљу 

да ћу имати разлог да изађем из куће. Промијенила сам 
мишљење након само пар дана. Водитељица Клуба ме охрабрила 

својим позитивним ставом и жељом да свима у групи помогне, 
али смо такође били упућени једни на друге. Мени су нарочито 

биле интересантне практичне вјежбе разговора за посао, 
наизмјенично смо били послодавци и незапослени, а то 

вас наведе да размишљате као послодавац и шта 
бисте ви у тој улози жељели чути 

од кандидата.“



ЈЕЛЕНА 
МИТРИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ЗВОРНИК



„Остварила сам свој сан 
из дјетињства“

„Посредовањем Завода, уз подршку савјетодавца у Клубу, од септембра 
радим у школи у којој сам одувијек жељела да радим. Када ово кажем то 
је заиста тако – то је школа која има одличан колектив, а мени је мој 
посао највећи изазов и задовољство. Све што сам научила у Клубу, и све 
што је и иначе била водиља на мом каријерном путу преносим својим 
ученицима - не треба тражити изговоре и посустати, уз труд и рад 
резултати неће изостати.“

„Jош од најранијег 
дјетињства жељела сам бити 

просвјетни радник, жељела сам 
подучавати, радити са дјецом – мислим да је 

бити наставник најплементије занимање које, ако 
не радимо добро, може утицати на цијели живот 

младе особе. На савјетовање у Клубу сам кренула са 
другарицом, иако да будем искрена, нисам се ничему 
надала. Живим са родитељима и сестром, која се још 

увијек школује, тако да нисам жељела да будем 
родитељима на терету, а чак нисам бјежала од тога да 
радим у школи у једном мањем мјесту код Зворника. 
Јављала сам се на конкурсе толико пута да више и не 

памтим број, а често нисам добила ни одговор.“



СЊЕЖАНА 
ГЛИГОРЕВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА МОДРИЧА



“Симулација разговора са послодавцем 
је најбоља и најкориснија активност”

„Берза рада представља још један додатни вид информисања и 
оглашавања на нивоу читаве БиХ. У сарадњи са водитељем Клуба 
обратила сам се послодавцу који ми је пружио прилику да радим.  На 
том радном мјесту сам остала годину дана. Након тога сам захваљујући 
стеченом знању и вјештинама, успјела пронаћи други посао.“

„Завршила сам средњу 
школу за банкарског техничара и послије 

завршене школе, одмах сам се пријавила на 
Биро за запошљавање. Водитељ из Клуба за 

тражење посла ме позвао да прођем обуку, која ће ми 
помоћи у виду бржег проналаска запослења. Неке од 

многих активности су биле веома занимљиве и поучне, 
издвојила бих симулацију разговора са послодавцем, као 

можда најбољу и најкориснију, а која ми је касније и највише 
помогла. Млади људи као ја, дођу на биро, пријаве се, чекају и 

траже запослење, али немају искуства што је велики хендикеп на 
тржишту рада, али Клуб ми је помогао да то превазиђем, да имам 

више самопоуздања, што се на крају и показало позитивним. У 
Клубу су нас, осим симулације, учили и како написати биографију, 

пропратно или мотивационо писмо. Оно што је најбитније, 
доказали су да није само битно доћи у биро и редовно се 

јавити, него бити активан и информисати се. Упутили су нас 
на интернет странице на којима се врши оглашавање 
слободних радних мјеста, али једну од њих је важно 

поменути, а то је "берза рада.”



KENAN 
HAJRULAHOVIĆ

KLUB ZA TRAŽENJE POSLA TUZLA

JU Služba za zapošljavanje 
Tuzlanskog kantona



„Kad se u nešto uloži trud, 
uspjeh neće izostati“

„Mladim ljudima koji su nezaposleni, poručio bih da nikad ne odustaju 
od svojih snova i da budu uporni. Ukoliko imate jasne ciljeve, trudite se 
da ih ostvarite i da se svojim kvalitetima nametnete poslodavcu. 
Znanje stičemo svaki dan i sve se može ostvariti uz napredovanje i trud. 
Kad ima volje ima i nade. Samo nemojte nikada odustajati i uspjeh neće 
izostati.“

„Imam 22 godine, a 
završio sam Mješovitu srednju 

mašinsku školu u Tuzli. Nakon završene 
srednje škole, te iako sam bio među najboljim 

učenicima, nisam se uspio upisati na fakultet, prijavio 
sam se na evidenciju Biroa za zapošljavanje. Nakon 

nekog vremena pozvali su nas da se uključimo u Klub za 
traženje posla, kako bismo naučili nove vještine, te kako bi 
nam potraga za zaposlenjem bila što lakša. Moja porodična 

situacija nije laka, sam radim i borim se da osiguram dovoljno 
sredstava kako bi mogao normalno živjeti. Susretao sam se sa 

nizom problema tokom traženja posla, a uglavnom su se 
odnosili na veći stepen obrazovanja, kao i obavezno posjedo-

vanje vozačke dozvole. Samo mjesec dana nakon učešća u 
Klubu uspio sam da se zaposlim.”



EDINA 
KOLAK

KLUB ZA TRAŽENJE POSLA SARAJEVO



„Morate vjerovati da će sigurno
 doći vaših pet minuta“

„Nakon što sam aplicirala u jednoj školi, sreća mi se osmjehnula i dobila sam 
priliku da umjesto volonterskog imam pripravnički angažman. Kada me je pozvao 
direktor škole i saopštio mi da su dobili određena sredstva za pripravnike i da ću 
imati platu, kao i staž u narednih godinu dana, bila sam presretna, jer sam dostigla 
prvi cilj kojem sam težila. Iskustvo koje trenutno stičem i sati provedeni u radu sa 
učenicima, pomoći će mi u daljem profesionalnom životu i napredovanju. Poruču-
jem mladim ljudima bez posla da ne odustaju nikada, kao i da vjeruju u ono što 
žele. Morate vjerovati da će sigurno doći vaših pet minuta, ali samo ako ste istrajni, 
uporni i ukoliko imate jasne ciljeve.“

„Profesorica sam BHS jezika i 
književnosti, a trenutno živim u Ilijašu. 

Završila sam Filozofski fakultet u Zenici, 2013. godine. 
Kao i sve mlade osobe bez posla, prijavila sam se na Biro za 

zapošljavanje, ali i samostalno tragala za zaposlenjem. Nakon 
završenog fakulteta preselila sam se u Vogošću, koja je nedaleko 

od Sarajeva, smatrajući da ću lakše i brže pronaći posao. U Vogošći 
sam se prijavila na evidenciju Biroa gdje sam se susrela sa savjetodav-

cem, koja mi je predložila da se uključim u Klub. Tu sam upoznala sjajne 
mlade osobe,  a neki su mi postali i prijatelji. Zajedno smo tokom boravka 

u Klubu usvojili nove vještine i znanja, koja su nam olakšala lično pred-
stavljanje pred budućim poslodavcima. U posebnom sjećanju su mi ostale 
priče drugih članova kluba i njihova lična iskustva, kao i sam način kako su 

došli do svog prvog zaposlenja. Upravo te priče su me ohrabrile i inspiri-
sale da budem odlučna i aktivna u traženju posla. Nakon mnoštva 
bezuspješnih pokušaja i apliciranja za više pozicija u Vogošći, nisam 
uspjela da se zaposlim. Sigurnost, koju sam imala u porodici u tom 

trenutku, dozvolila mi je da pokušam da pronađem volonterski 
angažman u nekoj od škola, kako bih stekla i praktično 

iskustvo u radu sa djecom. ”



ELMEDIN 
MASLO

URBANA FARMA MOJMILO 



„Od „čekanja“ na 
zaposlenje  nema ništa“

„Ukoliko pokucaš na 100 vrata, jedna će se otvoriti i sa druge strane ćeš 
dobiti šansu da pokažeš svoje znanje i vještine. Bitno je biti aktivan i 
stalno tragati za poslom, jer od pasivnog čekanja nema ništa. Budite 
uporni i istrajni.“

„Trenutno živim u Sarajevu 
i imam 28 godina. Završio sam Elektro - 

tehničku školu na Pofalićima. Zaposlen sam već 
određeno vrijeme, a bio sam bez posla više od godinu 

dana. Zaposlenje na Ubranoj farmi Mojmilo sam dobio uz 
posredovanje Službe za  zapošljavanje Kantona Sarajevo. 

Sretan sam što sam u ovim teškim vremenima dobio priliku da 
radim i da zaradim novac za svakodnevne potrebe. Mnogo je 

problema sa kojima se susreću radnici, a to je rad na crno, 
izostanak redovne plate, kao i normalnog tretmana koji bi poslodav-

ci trebalo da imaju prema radnicima. Nezaposlenim ljudima nije 
nimalo jednostavno da nađu kvalitetan posao. Mladi ljudi moraju biti 

svjesni da niko neće doći na njihova vrata i ponuditi im posao, 
moraju biti uporni i biti u stalnoj potrazi, raspitivati se, pratiti 

konkurse i raditi na svojim ličnim vještinama, te se 
konstantno edukovati.”



ADNAN 
ŠABANOVIĆ

URBANA FARMA MOJMILO 



„Radim ono što volim i 
za šta sam se školovao“

„Upravo je posao u sklopu Urbane farme Mojmilo, koja je uspostavljena 
putem lokalnog partnerstva za zapošljavanje koje podržava YEP i 
Općina Novi Grad Sarajevo, bio prava prilika za mene. Tu sam pronašao 
sebe i na svoje veliko zadovoljstvo, nisam više nezaposlen, a i radim ono 
što volim.“

„Po završetku srednje 
škole bio sam neodlučan šta studirati. 

Razmišljao sam kao i većina mojih vršnjaka o 
ekonomiji, pravu… ali znao sam da su to sve poslovi 

vezani za kancelariju, a ja se baš i nisam pronalazio u 
tome. Druga zamisao mi je bila Građevinski fakultet, ali 

brzo sam odustao nakon što sam saznao da na Šumarskom 
fakultetu u Sarajevu postoji odsjek hortikultura. Posao diplomi-

ranog inženjera hortikulture je veoma kreativan i raznolik. 
Možemo se baviti proizvodnjom, uređenjem, održavanjem i pro-

jektovanjem zelenih površina, što mi se jako sviđa, jer u tom poslu 
može doći do izražaja moja kreativnost. Mladima je otežano 
zaposlenje nakon završenog školovanja, najviše zbog visokih 
kriterija koje poslodavci postavljaju, tražeći radno iskustvo u 
struci, a istovremeno sistem obrazovanja kao i poslodavci ne 

omogućavaju mladima praksu i sticanje radnog iskustva 
tokom ili odmah nakon obrazovanja.”



AMILA
RAŽAJAC

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

JU Služba za zapošljavanje 
Zeničko-dobojskog kantona



„Do posla bez štele i veze“

„Ja sam prošla kroz cijeli proces od konkursa, testiranja, prošla sam 
dva intervjua prije nego što sam se zaposlila - bilo bi jako dobro da se 
poslodavci ugledaju na ovaj primjer i da svi rade po tom sistemu, jer će 
samo na taj način mladi imati povjerenja i nadu da mogu dobiti svoju 
šansu. Mladi moraju biti pozitivni - svi zajedno moramo vjerovati i 
raditi na način na koji možemo doprinijeti promjeni koja će nam 
osigurati da radimo posao koji želimo i budemo zadovoljni.“

„Zaposlena sam u 
Unicredit banci u Visokom čiji odjel za 

ljudske resurse blisko sarađuje sa Službom za 
zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Biro 

Visoko, a saradnja između ovog poslodavca i Službe je 
uspostavljena putem Projekta zapošljavanja mladih 

(YEP). Na evidenciju Biroa za zapošljavanje sam se prijavila 
nakon završenog pripravničkog staža. Služba za zapošljavan-
je mi je pružila svu moguću podršku, uključili su me u obuku 

za unapređenje vještina za traženje posla. Najveću korist sam 
imala od podrške u cilju izrade CV-a, jer veliki broj mladih kada 

završe fakultete, nemaju pojma šta da napišu u svom CV-u, 
pogotovo ako traže prvi posao. Ono što me je iznenadilo je da 
sam posao dobila bez ikakve „štele“ i „veze“. Bilo bi dobro da 
se sve odvija na ovakav način, fer, transparentno, korektno 

i preko konkursa.“ 



АЛЕКСАНДАР 
ЖИВКОВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ДЕРВЕНТА



„Будите упорни и оставите добар 
утисак гдје год да се нађете“

„Слиједећи активности дефинисане индивидуалним планом пријавио сам се 
на конкурс за мјесто приправника. Потписао сам уговор о раду и заиста сам 
задовољан. Приправнички ангажман се реализује по Пројекту подршке 
стицању радног искуства младих са ВСС у 2017. години ЈУ Завода за 
запошљавање Републике Српске. Кроз све активности у Бироу схватићете да 
постоји велика разлика између „досађивања послодавцима“ и „упорности“. 
Будите упорни и оставите добар утисак гдје год да се нађете, а посла има за све 
који га озбиљно траже.“

„Завшио сам 
Пољопривредни факултет, дијете 

сам без оба родитеља, тако да сам по 
завршетку редовног школовања остао без 

икаквих примања. Након одслушаног инфо 
семинара у Бироу, схватио сам да то није довољно. То је 
први корак који треба проћи свако ко озбиљно тражи 

запослење. Добио сам прве информације куда и како даље 
у тражењу посла. Прихватио сам идивидуално савјетовање и 
тек сам тада увидио да је тражење посла, посао сам за себе. 

Урадивши индивидуални план запошљавања заједно са 
савјетодавцем у Бироу дефинисао сам приоритете са својим 

личним квалитетима (знања и способности стечене како током 
школовања, али и знања стечена током живота ван наставних 
активности, што ја нисам сматрао тако битним за пријаву за 

посао) и дјелатност послодавца код кога се пријављујете. 
Такође, веома је битно да биографија и мотивационо 

писмо буду прилагођени конкретној пријави.”


