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„Klub mi je vratio nadu i 
samopouzdanje!“
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„Klub mi je vratio nadu i 
samopouzdanje!“

Klub za traženje posla može mladoj osobi, u velikoj mjeri, pomoći prilikom 
pronalaska zaposljenja. Upravo sam ja jedan od onih, koji su se na različite 
načine pokušavali zaposli� , a taj put nije bio nimalo lagan. Nakon duge i 
teške potrage, jednog dana, prijatelj mi je rekao da u Birou Tuzla postoji 
Klub za traženje posla, u kojem nezaposlene osobe, kroz različite ak� vnos� , 
prolaze nekoliko faza obuke, koja im pomaže u traženju posla. Odlučio sam 
se prijavi�  i proći edukaciju. 

U Klubu sam dobio nadu za zaposlenje i podigao samopouzdanje, što mi je 
pomoglo tokom prijavljivanja na oglase. Upoznao sam i druge nezaposlene 
mlade osobe, koje su također došle nauči�  nešto novo i koje, kao i ja, 
traže posao. Klub nam je donio nova prijateljstva, što je samo još jedna od 
njegovih pozi� vnih strana. Tu smo uvidjeli greške koje smo pravili kada smo 
se ranije javljali na oglase. 

Većina nas u Klubu bili smo na početku ‘izgubljeni’, nismo znali kako se 
ponaša�  prilikom prijave, intervjua i slično. Ja sam ponekad razmišljao i o 
odlasku iz države, među� m, svaki put bih se sje� o riječi koje sam nekoliko 
puta čuo tokom trajanja obuke u Klubu, a to su: „Poslije svakog pada treba 
usta� “. To je bilo dovoljno da ne odustanem od traženja zaposlenja. Na 
kraju, konačno sam dobio posao u jednoj tuzlanskoj građevinskoj fi rmi koja 
ima tendenciju razvoja.



„Nakon Kluba, krenula 
sam novim putem!“

Senida Delić
Klub za traženje posla Banovići
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
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„Nakon Kluba, krenula 
sam novim putem!“

Odlučila sam napus� �  posao, zbog određenih problema kod ranijeg 
poslodavca. Uredno sam se prijavila na Biro i nakon poziva savjetodavca, 
odnosno voditeljice Kluba za traženje posla Banovići, odlučila sam se 
priključi�  mladim ljudima koji su pohađali obuku. Bila sam zbunjena i bez 
samopouzdanja, a uzrok tome su problemi koje sam imala u fi rmi u kojoj 
sam ranije bila zaposlena.

Klub mi je pomogao da se oslobodim straha. Osjećaj je bio grozan, ali 
je to jednostavno bilo jače od mene. Međusobno smo vježbali kako bi 
trebalo izgleda�  prijavljivanje za posao i obavljanje intevjua sa budućim 
poslodavcem, i taj strah je nestao. Nakon završetka obuke, prijavila sam 
se na jedan oglas za posao. Bilo je neugodno, ali sam se sje� la načina na 
koji se mogu opus� �  prilikom razgovora, i zaista mi je to pomoglo tokom 
intervjua. Dakle, uspjela sam savlada�  onaj ružni osjećaj koji sam ranije 
imala. Sigurno to ne bih mogla sama, da nisam prošla obuku u Klubu. Sad 
tek shvatam koliko je učešće bilo korisno. Klubu za traženje posla sam se 
pridružila, jer sam željela sa nekim podijeli�  priču, odnosno razgovara�  o 
problemima koje sam imala na poslu, te o novim mogućnos� ma zaposlenja. 
Mnogi samo sjede i čekaju da im neko posao servira na pladnju – nema 
borbe. Među� m, ja sam uvijek bila ak� vni tražilac posla, prijavljivala 
sam se na oglase/konkurse, što e-mailom, lično, putem web-portala, a i 
samoinicija� vno sam slala prijave.

Sada radim u Lukavcu kod dobrog poslodavca koji cijeni radnike i sa mladim 
� mom ljudi. Zaista, tu sam pronašla sebe.



„Postala sam 
preduzetnica, iskoristivši 
sve mogućnosti koje mi je 
ponudila Služba.“

Amila Dizdarević-Demirović
Klub za traženje posla Tuzla
JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
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„Postala sam preduzetnica, 
iskoristivši sve mogućnosti koje mi 
je ponudila Služba.“

Ideja i velika želja za uspjehom, glavne su vodilje potrebne za ostvarenje cilja. 
Po struci sam ekonomski tehničar i dugo sam radila taj posao. Među� m, 
početkom 2018. ostala sam bez zaposlenja. Tada sam se našla na evidenciji 
nezaposlenih Biroa za zapošljavanje Tuzla. U Klub sam došla sa mnoštvom 
ideja i namjerom da dobijem dodatna znanja za apliciranje na posao, ali i 
da vidim ima li dostupnih javim poziva za osiguranje fi nansijskih sredstava, 
za pokretanje biznisa. Ta sredstva su mi bila potrebna za provedbu jedne od 
ideja, koja mi je na kraju osigurala posao.

Kroz Klub sam prošla sve segmente kao i drugi članovi, od pisanja CV-ja, 
mo� vacionog pisma, pa do simulacije intervjua sa poslodavcem.
Poslije završene obuke u Klubu, vra� la sam se u savjetodavni proces gdje 
sam dobila informacije o aktuelnom javnom pozivu za YEP Inkubator 
poslovnih ideja, koji provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku 
Vlade Švicarske.

YEP i Grad Tuzla su učesnicima, kroz Inkubator, osigurali podršku u jačanju 
ličnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj 
poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u 
registraciji i razvoju posla. To sam vidjela kao izuzetnu priliku za ideju koju 
imam. Prijavila sam se na javni poziv za YEP Inkubator poslovnih ideja i 
dobila podršku, koja me odvela ka ostvarenju cilja.



„Ne bih se uspjela 
zaposliti bez 
podrške Službe!“

Alma Pajo
Klub za traženje posla Sarajevo 
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
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„Ne bih se uspjela zaposliti bez 
podrške Službe!“

Nakon završetka gimnazije, dvoumila sam se šta i kako dalje, da li upisa�  
fakultet sa kojim ću steći zvanje koje je atrak� vno za naše tržište rada, 
ili ipak upisa�  ono što volim kako bih radila sa djecom školskog uzrasta. 
Konačno, odluka je pala i školovala sam se za nastavnika razredne nastave 
i stekla to zvanje. Nakon završetka studija, bila sam nezaposlena skoro 
če� ri godine, što je poljuljalo moje samopouzdanje, jer imam 25 godina i 
osjećala sam se kao teret, i društvu, i porodici. U Birou mi je savjetodavac 
predložila da prihva� m učešće u Klubu za traženje posla. Uvidjela sam da 
postoje mnoge mlade osobe koje također imaju iste probleme kao i ja, a 
koje trebaju podršku i objek� vnu procjenu svoje situacije, što je svakako 
mogućnost koja se dobije u Klubu za traženje posla. S obzirom na to da 
sam ak� vno učestvovala i sarađivala sa savjetodavcem, ona me je upu� la 
na program Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Federalnog zavoda 
za zapošljavanje, koji mi je omogućio da se zaposlim kao asistent u nastavi 
u jednoj osnovnoj školi.

Svjesna sam da bez podrške Službe ne bih dobila zaposlenje, ali i da nisam 
bila ak� vna i otvorena prema njihovoj podršci, ništa se ne bi pokrenulo i 
završilo kako jeste. Zato mladi samo naprijed – prihva� te sve mogućnos�  
koje se nude, jer nikad ne znate koja vrata vam se mogu otvori� .



„Svakog dana se može 
naučiti nešto novo što 
može voditi ka zaposlenju!“

Amar Karović
Klub za traženje posla Sarajevo, 
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
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„Svakog dana se može naučiti 
nešto novo što može voditi ka 
zaposlenju!“

Manje ili više, bio sam stalno zaposlen, radio sam kao interni revizor te 
na raznim projek� ma. Kada sam završio Ekonomski fakultet u Sarajevu, 
pretpostavio sam da zaposlenje neće bi�  jednostavno, s obzirom na 
situaciju na tržištu rada, pošto ekonomista ima najviše. 

Za mene je moj izbor bio jedini mogući, ali sam kasnije shva� o da sam 
mogao kombinira�  ekonomiju sa IT strukom, jer bi sigurno na taj način 
imao više šansi za posao. Na prijedlog savjetodavca, uključio sam se u Klub 
za traženje posla, iako sam bio skep� čan. Shva� o sam da se kroz vježbe 
i trening vješ� ne prezen� ranja samog sebe kao tražioca posla, mogu 
značajno unaprijedi� . 

Mislio sam da sa svojih 27 godina znam dovoljno o traženju posla i 
apliciranju na oglase, te sam od Službe očekivao da me ona zaposli što je, 
kako sam uvidio, potpuno pogrešno. Sada sam veoma zadovoljan svojim 
radnim mjestom i tu je Služba posredovala. Što je najvažnije ne radim „na 
crno“, kao što je ranije često bio slučaj.



„Prekvalifi kacijom 
do posla!“

Kenan Makaš
Klub za traženje posla Goražde                               
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona
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„Prekvalifi kacijom do posla!“

Nakon što sam završio srednju školu, stekao sam zvanje upravni službenik 
i želio sam upisa�  Ekonomski fakultet. Među� m, porodične okolnos�  su 
bile drugačije, pa sam odustao od toga. Nakon što sam se prijavio na Biro, 
bio sam na evidenciji nezaposlenih osoba pune dvije godine. Među� m, sve 
vrijeme sam bio ak� van i stalno tražio posao, išao na savjetovanja koja je 
Služba osigurala, obraćao im se za pomoć pri pisanju molbi, te za pomoć 
u pronalasku posla. No, ispostavilo se da od svih mojih pokušaja nije bilo 
velike koris� . 

U međuvremenu su me pozvali iz Službe, s obzirom na to da sam ak� vno bio 
u savjetodavnom procesu, i ponudili mi osposobljavanje na mjesec dana u 
fi rmi koja je uspješna u proizvodnom sektoru. To sam odmah prihva� o, bez 
ikakvog razmišljanja, jer mi je i taj mjesec rada mnogo značio. Kada su mi 
u Službi rekli ko fi nansira taj projekat, i ko je pokrenuo, ja sam se srdačno 
zahvalio ljudima iz Službe što su se sje� li mene i ponudili mi da radim. 

Nakon osposobljavanja, dobio sam cer� fi kat i uspješno zadovoljio sve 
kriterije fi rme koje su tražili od mene. Dobio sam posao i zadovoljan sam, 
sretan što su mi se povećale šanse da pokušam možda, nekad upisa�  
fakultet, jer nikad nije kasno. Veoma sam zahvalan na ukazanoj prilici za 
posao, povjerenju i podršci koja mi je mnogo značila.



„Posredovanje Službe me 
dovelo do zaposlenja!“

Lejla Tanović
Klub za traženje posla Sarajevo 
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
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„Posredovanje Službe me dovelo 
do zaposlenja!“

Arhitek� ca sam po struci i mlada majka dvoje djece, te sam dvije i po 
godine bila bez posla. Iako sam u tom periodu bila posvećena djeci, ipak 
sam željela zaposli�  se, jer sam zaista, sa velikom ambicijom i voljom 
odabrala arhitekturu kao svoje zanimanje. No, sa zaposlenjem je išlo malo 
teže. Nedostajalo mi je nepohodno iskustvo, izgubila sam i samopouzdanje 
i imala osjećaj da svaki dan kada ne radim ono za šta sam se školovala, 
postepeno gubim vješ� nu, ali i vjeru da će se nešto promijeni� .

U Klub za traženje posla sam se uključila na preporuku savjetodavca, koji je 
procijenio da je, poslije dužeg perioda na evidenciji, takav vid savjetodavne 
podrške ispravan izbor za mene. Tu sam stekla nove prijatelje, „srodne 
duše“, osobe koje su bez posla kao i ja te smo zajedno, korak po korak, 
vra� li izgubljeno samopouzdanje, vjeru da ćemo se zaposli� . Savjetodavac 
mi je pomogao da unaprijedim CV te da puna samopouzdanja krenem u 
potragu za poslom. 

Moram istaći da sam posao pronašla posredovanjem Službe i uz podršku 
savjetodavca, koji me informirao o oglasu i preporučio poslodavcu. Sada 
svim prijateljima, nezaposlenim osobama toplo preporučujem da budu 
otvoreni prema podršci koju Služba pruža. Na svom primjeru sam se uvjerila 
da oni imaju sve informacije o otvorenim radnim mjes� ma, i znanje o 
metodama podrške nezaposlenim osobama.



„Radim posao za koji 
sam se školovala!“

Alma Suljić
Klub za traženje posla Goražde
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona
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„Radim posao za koji sam se 
školovala!“

Mašinski fakultet je bio moj izbor, iako postoji predrasuda da je to „muško 
zanimanje“. To sam odabrala jer sam oduvijek imala sklonost ka prirodnim 
naukama i prak� čnom radu. Na evidenciji nezaposlenih bila sam samo 
sedam mjeseci, što je u našoj zemlji rijetkost. Nakon šest mjeseci na Birou, 
pridružila sam se Klubu za traženje posla, kako bih, uz podršku grupe i 
savjetodavca, unaprijedila vješ� ne traženja posla. 

Na obuci mi je najviše koris� la simulacija intervjua sa poslodavcem. To mi 
je dalo dodatno samopouzdanje kada sam se pred poslodavcima trebala 
predstavi�  u najboljem svjetlu. Posredovanjem Službe, uspjela sam se 
zaposli�  u proizvodnoj kompaniji, sa kojom oni imaju odličnu saradnju. 
Trenutno živim sa roditeljima. 

Zaposlenje je doprinijelo kvalite�  mog života, osim u fi nansijskom pogledu, 
također na ličnom i profesionalnom nivou. Daje mi mo� vaciju da se 
nastavim trudi�  i dava�  maksimum kako bih napredovala, ostvarila svoje 
ambicije i osamostalila se.



„Moj izbor zanimanja 
je neobičan i kreativan, 
radim ono što volim!“

Džejna Avdić 
Klub za traženje posla Sarajevo 
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
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„Moj izbor zanimanja je neobičan i 
kreativan, radim ono što volim!“

Odabrala sam malo neobično i prilično rijetko zanimanje, a to je da sam 
dramaturg po struci. U mladenačkim godinama bila sam posvećena pisanju 
te sam u srednjoj školi uspjela osvoji�  nagradu za najbolje napisanu dramu. 
Ta moja sklonost oprijedjelila me da izaberem studij dramaturgije, iako 
sam nakon završetka gimnazije bila u dilemi da li da upišem neki „prak� čni 
fakultet“. S � m u vezi, neko vrijeme mi je opcija bila i farmacija, jer je to 
traženo zanimanje na tržištu rada u BiH. 

Jedan period sam volon� rala u Narodnom pozorištu u Sarajevu te sam 
bila prijavljena i na evidenciju Biroa, gdje sam se uključila u ak� vnu mjeru 
grupnog savjetovanja – Klub za traženje posla. Bila sam vrlo prijatno 
iznenađena posvećenošću savjetodavca, koja se na svaki način trudila da 
nam približi tehnike traženja posla, da nas ohrabri, upu�  šta i kako dalje... Tu 
sam i dobila informaciju da je Narodno pozorište u Sarajevu objavilo oglas 
za posao, na koji sam se prijavila. 

Bila sam presretna kada sam posao i dobila, a za sebe sada, kada imam 27 
godina, stvarno mogu prizna�  da sam ispunjena osoba koja se bavi rijetkim, 
ali krea� vnim zanimanjem.



„Dobila sam svu 
moguću podršku 
Službe!“

Amina Alihodžić  
Klub za traženje posla Goražde
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona
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„Dobila sam svu moguću 
podršku Službe!“

Bila sam svjesna da završetak Pravnog fakulteta nije ama baš nikakva 
garancija za brz pronalazak zaposlenja, jer je na tržištu rada pravnika i 
ekonomista najviše. Među� m, ja sam izuzetak, i to zahvaljujući angažmanu 
Službe. 

Moram bi�  iskrena da sam o radu Službe za zapošljavanje imala predrasude, 
na osnovu iskustava drugih koji su govorili da oni ništa ne rade, da ne mogu 
pomoći, da nikog nisu zaposlili itd. Sada mislim da te priče nisu bazirane 
na realnim činjenicama, nego na nerealnim očekivanjima. Nakon prijave 
na evidenciju Biroa, uključena sam prvo u individualno savjetovanje, a 
naknadno u Klub za traženje posla. 

Moj fokus bio je na stručnom osposobljavanju i završetku pripravničkog 
staža, jer je to preduslov da mogu ima�  izbor kada je zapošljavanje u pitanju. 
S obzirom na to da je Služba tada imala otvoren Program ak� vnih poli� ka 
zapošljavanja, dali su mi priliku da budem uključena što mi je pomoglo da 
počnem radi� . Također sam uključena u Program obuke za s� canje znanja 
stranog jezika tako da, šta drugo mogu reći, nego da mi je Služba pružila 
svaku moguću podršku.



„Konačno ne 
radim ‘na crno’!“

Eldina Džanko  
Klub za traženje posla 
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH
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Klub za traženje posla, 

Zavod za zapošljavanje 
Brčko distrikta BiH

„Konačno ne radim ‘na crno’!“

Tokom svojih 27 godina više sam radila „na crno“, nego u uslovima dostojnim 
čovjeka, što bi podrazumijevalo normalnu platu te plaćene doprinose. No, 
imam dvoje djece i, kao odgovorna osoba, morala sam prihvata�  poslove 
koje sam pronalazila. 

Nakon što sam ostala bez zaposlenja, prijavila sam se na evidenciju Zavoda 
gdje mi je preporučeno da se uključim u Klub za traženje posla. U tom 
periodu bila sam prilično razočarana i nekako sam izgubila volju za rad i 
za traženje zaposlenja. U Klubu sam sa dozom iznenađenja shva� la da sve 
mlade osobe koje su se tu našle imaju iste probleme kao i ja, te sam također 
shva� la da, uz međusobnu podršku, možemo prevazići mnoge prepreke. Na 
preporuku savjetodavca, prijavila sam se na oglas poslodavca koji je tražio 
posredovanje Zavoda te sam pozvana na intervju i prošla nekoliko krugova 
provjere. 

Nakon što sam dobila posao, osoba u kompaniji mi je kazala da se odlučila 
pruži�  mi priliku zahvaljujući sigurnos�  i samopouzdanju koje sam pokazala 
tokom intervjua. To je, uvjerena sam, rezultat pripreme tokom savjetovanja 
u Klubu.



„Prihvatila sam 
pruženu ruku svog 
savjetodavca!“

Medina Delić  
Klub za traženje posla Goražde
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona
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Bosansko-podrinjskog kantona

„Prihvatila sam pruženu ruku 
svog savjetodavca!“

Nakon završetka srednje stručne škole stekla sam zvanje hemijskog 
tehničara-mikrobiologa, te sam se, nakon što sam jedno vrijeme bila 
zaposlena, vra� la na evidenciju Biroa. Uključila sam se u individualno 
savjetovanje i sa savjetodavcem izradila Individualni plan zapošljavanja. 
Kako se ni tokom tri mjeseca od izrade IPZ-a nisam zaposlila, u dogovoru sa 
savjetodavcem uključila sam se u Klub za traženje posla. 

Tu sam usvojila vješ� ne ak� vnog traženja posla, tj. kako da se najbolje 
predstavim poslodavcu. No, ono što bih posebno izdvojila, jeste osjećaj 
podrške voditeljice Kluba i grupe kroz cijeli proces. Vrijeme sam provodila u 
grupi gdje svi imamo is�  problem, a to je nezaposlenost. Is�  nam je i cilj, a 
to su prilika i posao na tržištu rada.
Nakon učešća u Klubu, saradnja sa savjetodavcem na Birou se nastavila. 
Napisala sam nekoliko molbi za kompanije koje su zapošljavale, a za koje 
sam ja iskazala interes. Upoznali su me i sa ulogom Službe u posredovanju, 
putem koje poslodavci traže nezaposlene osobe potrebne za slobodno 
radno mjesto, te da upravo mi iz programa savjetovanja, kao ak� vni tražioci 
posla imamo prednost. 

Nakon šest mjeseci od prijave na evidenciju, uz podršku Službe, javila 
sam se fi rmi, u kojoj danas radim. Mogu za sebe reći da sam sa svojom 
21 godinom, zadovoljna ličnim statusom i svima bih preporučila da ostanu 
otvoreni prema podrščci koju mogu dobi�  od savjetodavaca javnih službi za 
zapošljavanje.



„Od ideje do 
vlastitog biznisa!“

Armin Žigo
Klub za traženje posla Goražde
JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona



Armin Žigo 
Klub za traženje posla 
Goražde

JU Služba za zapošljavanje 
Bosansko-podrinjskog 
kantona

„Od ideje do vlastitog biznisa!“

Često je prvi korak u nekom poslu najteži. Po završetku srednje škole, u 
vrlo kratkom roku, našao sam posao, s obzirom na to da imam zvanje CNC 
tehničara. U fi rmi, u kojoj sam se zaposlio, radio sam oko godinu dana, ali 
sam sve vrijeme razmišljao o tome da nešto samostalno pokrenem, da se 
okušam u vlas� tom biznisu. Ideja za � m proizašla je iz hobija, počeo sam 
servisira�  skutere sa prijateljima. Nakon radnog vremena to bih radio sa 
zadovoljstvom. Kako je vrijeme odmicalo, ljudi su mi počeli traži�  usluge 
servisiranja. Hobi je počeo prerasta�  u posao. Prestanak radnog odnosa 
kod prethodnog poslodavca sam vidio kao priliku da se posve� m svojoj 
ideji, da pokrenem nešto svoje. 

Obra� o sam se Službi za zapošljavanje BPK, na čiju preporuku sam se 
uključio u Klub za traženje posla. Moram prizna�  da sam u početku 
bio nezainteresiran za ono što su nam pričali, jer je osnovna priča bila 
o zapošljavanju u fi rmama, kod poslodavaca, a već sam znao da želim 
sopstveni posao, tj. biznis. Savjetotodavac mi je tada rekla da dođem na 
individualni razgovor sa njom. 

Izradili smo Individualni plan zapošljavanja u skladu sa mojim interesima 
i mogućnos� ma, te sam prihva� o prijedlog da se prijavim na program 
Federalnog zavoda za zapošljavanje „Poduzetništvo za mlade“, te sam 
uspješno registrirao vlas� �  biznis. Za mlade koji traže zaposlenje u Goraždu 
imam jednu poruku, a to je: „Pravac Biro, popnite se na prvi sprat pa onda 
prva vrata lijevo… Tu će vam u svemu pomoći!“.



„Први посао сам добио 
убрзо након учешћа у Клубу 
за тражење посла!“

Милан Стевановић
Клуб за тражење посла Невесиње, 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске



Милан Стевановић
Клуб за тражење посла 
Невесиње, 
ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске

„Први посао сам добио убрзо након 
учешћа у Клубу за тражење посла!“

Живот у малој средини попут Невесиња није једноставан, а прилике 
за запослење је тешко наћи. Завршио сам средњу економску школу, и 
након тога се пријавио на евиденцију Завода, гдjе сам провео неколико 
мјесеци, да би се затим укључио у рад Клуба за тражење посла. 

Позитивна енергија и дружење са другим младим људима, највише су 
ми помогли да отклоним трему приликом разговора са послодавцима. 
Водитељица Клуба је дала подстрек свима, усмјерила нас је како 
ићи даље. Недуго након учешћа у Клубу, добио сам први посао, који 
сматрам добрим почетком за своје године. 

Тренутно имам 21 годину и радим на бензинској пумпи као продавач. 
Посао није много тежак, иако се ради у смјенама, а за мене је битно 
да нисам на евиденцији и да могу помоћи и родитељима, са којима 
живим.



„Запослио сам се јер сам 
волонтирао и доказао се 
као добар радник!“

Ђуро Грабеж
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске



Ђуро Грабеж
ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске

„Запослио сам се јер сам 
волонтирао и доказао се као 
добар радник!“

Након што сам прошле године завршио економски факултет, пријавио 
сам се на евиденцију Бироа, гдjе сам добио основне информације 
од савјетодавца, а затим, путем подршке за активно тражење посла, 
добио смјернице за самостално тражење запослења. 

Након тога почиње моја интензивна потрага – пријавио сам се на чак 
педесет огласа, како са веб-портала Завода за запошљавање, тако 
и са приватних страница, да бих у коначници био позван на десет 
разговора. 

Закључио сам да ми је потребно радно искуство, те сам се пријавио на 
конкурс за волонтера у једној приватној фирми која се бави трговином 
уља за аутоиндустрију. Након неколико мјесеци волонтерског рада у 
комерцијалном сектору, гдjе сам се доказао и уклопио у радни тим, 
послодавац ми је омогућио обављање приправничког стажа, а на 
основу средстава које је добио кроз програм приправника. За младу 
особу без радног искуства, то су добри предуслови за даљи напредак 
у каријери.



„Захваљујући помоћи 
савјетодавца, добила сам 
посао за само неколико 
дана!“

Индира Павлић 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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ЈУ Завод за запошљавање 
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„Захваљујући помоћи 
савјетодавца, добила сам посао 
за само неколико дана!“

Љубав ме је прије 16 година довела у Бању Луку гдје и данас живим 
са супругом и сином. Пошто сам завршила само основну школу, 
радила сам разне послове у ресторанима, а једно вријеме, водила 
сам и свој кафић. Све то вријеме била сам пријављена на евиденцији 
незапослених и јављала сам се сваких шест мјесеци.

На Бироу сам углавном била због остваривања здравственог осигурања, 
али сам почетком ове године одлучила активно тражити посао и 
промијенити свој статус у активног тражиоца запослења. Одмах сам 
упућена код љубазног савјетодавца, којем дугујем највећу захвалност 
за најважнији преокрет када је у питању посао. Поред смјерница за 
тражење посла, у року од неколико дана, савјетодавац ме упутио да 
се пријавим на оглас за спремачицу у једној респектабилној фирми, 
гдје сам након разговора добила посао. Изузетно сам захвална на овој 
прилици и прије свега захвална сам свом савјетодавцу.



„Након осам година добио 
сам први посао!“

Душан Миодраговић 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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„Након осам година добио 
сам први посао!“

Завршио сам Електротехничку школу у Приједору, а затим уписао 
Шумарски факултет, који сам након двије године напустио. На 
евиденцији Завода сам био чак осам година, радног стажа немам, тако 
да сам доживио пријатан шок, када сам, захваљујући савјетодавцу, у 
тридесетим годинама добио први посао. 

Сваки савјет и смјерница савјетодавца били су корисни, а подршка је 
јако битна у тим тренуцима, када мислите да је ваш проблем највећи, 
и на томе сам посебно захвалан.

Радим у новоотвореној фирми која се бави производњом пелета. 
Посао тренутно иде веома добро и надам се да ћу ту наставити 
радити. Још увијек живим с родитељима и нисам засновао властиту 
породицу. Сматрам да је недостатак посла била кључна препрека за то. 
Младима проналазак посла значи не само осигурање егзистенције и 
самосталност, већ степеницу за корак даље – нови живот.

Душан Миодраговић



„Живим и радим од села!“

Богдан Кнежевић, 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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„Живим и радим од села!“

Живот на селу је за многе непожељан, јер се много ради и има пуно 
одрицања. Међутим, они који воле радити и виде у томе смисао, 
бивају награђени, не само чистим зраком, већ и природом у којој се 
може увијек уживати.

Пољопривредни сам техничар, а посљедње три године био сам на 
евиденцији незапослених. Прије тога радио сам различите послове 
у продавницама и тржним центрима, али увијек трговачке струке. На 
позив Завода дошао сам на разговор код савјетодавца, након чега сам 
позван на интервју са потенцијалним послодавцем. 

Разговор је обављен у просторијама Бироа, радило се о групном 
интервјуу, гдjе је послодавац, на основу мог ранијег искуства и знања, 
одлучио запослити управо мене. Иначе, живим на селу и бавим се 
сточарством, тако да је посао у продаји сточне хране за мене нешто 
што у потпуности разумијем и волим радити. Сматрам јако позитивним 
да се Завод све више укључује у посредовање на тржишту радне снаге, 
али и да својим савјетима и смјерницама могу помоћи младима без 
искуства, као и старијим особама које остану без посла.



„Само неколико дана 
након учешћа у Клубу, 
упућена сам на разговор 
код послодавца!“

Нада Вељић 
Клуб за тражење посла Градишка, 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске



Нада Вељић 
Клуб за тражење посла 
Градишка, 

ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске

„Само неколико дана након учешћа 
у Клубу, упућена сам на разговор код 
послодавца!“

Завршила сам средњу школу 2013. године, по струци сам машински 
техничар за компјутерско конструисање, али до сада нисам радила. 
На евиденцији сам била неколико година, да би ме савјетодавац из 
Бироа, укључио у Клуб за тражење посла, гдjе сам добила максималну 
подршку и гдjе су разбијене све претходне предрасуде о таквим 
програмима. Раније нисам знала написати и послати биографију, а да 
не говорим о разговору за посао. 

Подршка и мотивација коју смо добили у Клубу, драгоцјена су искуства 
и свима који траже посао препоручујем да се за помоћ јаве бироу. 
Само неколико дана након учешћа у Клубу, из Завода су ме позвали 
да ме упуте на интервју код послодавца, који је преко њих објавио 
оглас. Обавили смо разговор и добила сам посао. Фирма у којој радим 
бави се увозом, малопродајом и велепродајом биљних крема, а ја 
радим у администрацији, управљам веб-страницом, комуницирам 
са корисницима и слично. Задовољна сам што радим у квалитетном 
колективу, и што сам успјела наћи посао овдjе, а не ићи у иностранство.



 „Сретна сам што сам 
започела властити бизнис из 
љубави, а не из принуде!“

Мирјана Табак 
Клуб за тражење посла Теслић
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске



Мирјана Табак 
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ЈУ Завод за запошљавање 
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„Сретна сам што сам 
започела властити бизнис из 
љубави, а не из принуде!“

Иако имам 23 године, одлучила сам започети властити бизнис и на тај 
начин себи осигурати посао који ћу радити из задовољства и љубави. 
Завршила сам технолошку средњу школу, смјер козметички техничар, 
а затим сам уписала високошколску установу Колеџ козметологије и 
естетике у Бањој Луци. 

Након дипломирања, пријавила сам се на Биро за запошљавање, а 
неколико мјесеци касније, придружила се и Клубу за тражење посла. 
Ту сам сазнала много о тржишту рада уопште и увидjела да у мом 
граду нема много простора за рад у области третмана и његе лица 
уопштено. Тражили су се педикери, шминкери и фризери, али није 
било потражње за оним у шта сам ја уложила вријеме, знање и новац 
током школовања.

У Клубу сазнајем за мјере Завода за запошљавање, те одлучујем да, 
путем подстицаја за самозапошљавање, покренем властити бизнис, 
тј. да отворим козметички салон. Тренутно је мој салон један од боље 
опремљених у Теслићу и задовољна сам како напредујемо. Прије свега, 
драго ми је што се бавим оним што волим и што сам успјела да у свом 
граду обезбиједим достојанствен живот, а не да кору хљеба тражим у 
иностранству, гдjе бих била још један „пиџама радник“.



“Професорица биологије – 
радим као комерцијалиста!”

Вања Ђурић 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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„Професорица 
биологије – радим као 
комерцијалиста!“

Мени Завод није дозволио да будем на евиденцији више од једног 
дана! Наиме, дипломирана сам професорица биологије, која је одмах 
након пријаве на Биро позвана на разговор код савјетодавца. Она је 
истражила моје интересе и жеље у погледу посла и установила да сам 
заинтересирана радити различите послове, између осталих и послове 
комерцијалисте. 

Баш у том тренутку, Завод је вршио посредовање за приватну фирму, те 
сам одмах упућена на разговор код послодавца. Добила сам основне 
упуте у Бироу, отишла на разговор и добила посао. Иначе током студија 
сам била предсједница и секретар студентске организације Природно-
математичког факултета Бања Лука. 

Због посвећености двоје мале дjеце, направила сам паузу током 
студирања, тако да сам дипломирала ове године и затим се пријавила 
на евиденцију. Први посао сам добила захваљујући свом савјетодавцу, 
љубазној упосленици Бироа Добој.



„Предузетништво је 
рјешење за младе 
попут мене!“

Тања Мркоњић 
Клуб за тражење посла Модрича, 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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Клуб за тражење посла 
Модрича, 

ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске

„Предузетништво је 
рјешење за младе 
попут мене!“

Завршила сам фризерску школу 2012. године. Након тога сам радила 
као испомоћ у неколико салона, али без заснивања радног односа. 
С циљем надоградње знања и вјештина, похађала сам Академију за 
фризере у Бањој Луци, након чега сам добила позив да се придружим 
Клубу за тражење посла у Модричи. 

Ту сам добила подршку и вјетар у леђа да проблем незапослености 
ријешим тако што ћу постати самостална предузетница. У мају ове 
године, уз подршку Завода за запошљавање и подстицајна средства, 
покренула сам бизнис, тј. отворила сам фризерски салон. Иначе још 
увијек живим са родитељима, а самостално вођење бизниса сматрам 
првим кораком ка осамостаљењу. 

Учешће у Клубу ми је прије свега користило за информирање о 
могућностима, а затим и пружило подршку, како од водитеља Клуба, 
тако и од цијеле групе других младих људи, који такођер траже посао. 
Свима који су без посла препоручујем учешће у Клубу.



„Жељела сам бити владар 
свог времена, ради 
здравља!“

Амела Хромаџић 
Клуб за тражење посла Дервента, 
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
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„Жељела сам бити владар свог 
времена, ради здравља!“

Прије неголи сам се укључила у Клуб за тражење посла, била сам 
незапослена двије године. Иначе сам по струци електротехничар, али 
и студент Филозофског факултета, смјер Енглески језик и књижевност. 
Током 2005. године, када је у Дервенти био велики дефицит наставника 
енглеског језика, предавала сам двије године у једној школи. Послије 
су ме живот и здравствене потешкоће одвеле у друге сфере – радила 
сам у тржним центрима, а једно вријеме и у кладионици. Искуство и 
подршка Клуба за тражење посла, а прије свега наше водитељице, ми 
је једно од бољих и позитивнијих примјера подршке нашег система. 
Због здравствених потешкоћа, али и жеље да се осјећам корисном у 
друштву, покренула сам властити бизнис. Отворила сам Слану собу, 
да бих помогла и себи и другима. Иако смо водитељица Клуба и ја 
детаљно пратиле све могућности за подстицаје и подршку, чак заједно 
читале јавни позив Завода, увидјеле смо да никакав подстицај не 
могу добити, пошто нисам у некој од категорија жена, као што су: 
злостављане, старије од 40 година или из руралних подручја.
Моја прича о здравственим проблемима је позната свим мјештанима 
Дервенте, мукотрпно сам се борила, због своје петогодишње 
дјевојчице, да надвладам и превазиђем све проблеме. Иако ми је у 
покретању бизниса највише требала финансијска подршка, њу сам 
добила само од породице. Слана соба и учинковитости исте спадају 
у алтернативну врсту лијечења, али је то нешто што људе све више 
интересује, а како бих уопште могла да се овим бавим прошла сам 
посебну обуку и цертификат за „хало“ терапеута. Моја одлука је била 
да гледам прије свега своје способности, и оно што могу радити, а не 
оно што нисам у могућности због здравствених потешкоћа. Жељела 
сам бити владар свог времена, ради здравља.



„Posredovanje službe 
mi je omogućilo 
zaposlenje!“

Jasmin Krajina 
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
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„Posredovanje službe mi je 
omogućilo zaposlenje!“

Iako sam po zanimanju diplomirani profesor sporta, koji je bio i dobitnik 
počasnog priznanja „Zlatna značka“ kao najbolji student generacije, 
godinama sam bio bez posla. Pronalazak zaposlenja je bio težak i dug. 

Nakon prijave na evidenciju Službe za zapošljavanje Općine Centar u 
Sarajevu, samoinicija� vno sam se raspi� vao o upražnjenim radnim 
mjes� ma u osnovnim i srednjim školama, s ciljem obavljanja pripravničkog 
staža. Među� m, moja inicija� va nije urodila plodom. Potom sam prihva� o 
prijedlog da se uključim u proces savjetovanja, gdje smo defi nirali moje 
ciljeve u zapošljavanju. 

Nakon samo mjesec dana dobio sam poziv mog savjetodavca i iskreno 
se obradovao, jer je jedna osnovna škola tražila upravo osobu sa mojom 
stručnom spremom. O� šao sam na razgovor i odmah sam dobio zaposlenje. 
Svjestan sam da bez posredovanja Službe, koja je imala pravovremenu 
informaciju, ne bih ni saznao za radno mjesto koje mi u potpunos�  odgovara. 
Sad uživam u poslu koji volim radi� , i porodica primjećuje promjenu na 
meni. Nestala je i skepsa prema birou za zapošljavanje, jer sam shva� o da 
i sami moramo uloži�  veliki trud kako bi pos� gli ono što želimo, ali i bi�  
otvoreni prema podršci koju možemo na jednostavan način dobi� .


