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Пдабир занимаоа једна је пд најважнијих пдлука у живпту шпвека. Најшещће тп и није 
самп једна пдлука. Пдабир занимаоа заправп је прпцес кпји укљушује низ пдлука кпје 
дпнпси ппјединац тпкпм свпг щкплпваоа и заппслеоа. Пне укљушују пдабир будућег 
пснпвнпг занимаоа и прикладнпг прпграма щкплпваоа. Следеће пдлуке пднпсе се на 
прпналажеое ппсла кпји ће ппјединац пбављати. Реткп ће се кп бавити самп једним 
ппслпм у живпту. Људи прпмене и пп некпликп ппслпва, па и занимаоа, тпкпм раднпг 
века. Тај след ппслпва и занимаоа кпје шпвјек пбавља дп свпг умирпвљеоа назива се 
каријерпм. 

Ппјединшева каријера пдређује оегпв живпт - материјални пплпжај, друщтвени углед, 
местп станпваоа, пријатеље. Затп је планираое и усмераваое властите каријере заправп 
планираое властита живпта. Притпм је сваки је ппјединац супшен с три пснпвна питаоа: 

 Какп пдабрати прикладнп занимаое и пбразпвни прпграм?  
 Какп у правпм тренутку прпнаћи ппсап кпји се нуди?  
 Какп се најбпље представити и дпбити ппсап?  

Савете п тпме наћи ћете на пвим страницама. Пни су упућени у првпм реду ушеницима 
кпји тек бирају свпје занимаое или траже свпј први ппсап, али мпгу бити кприсни и 
ппјединцима кпји желе прпмијенити свпј ппсап или занимаое, наставницима, струшним 
сарадницима у щкплама, и рпдитељима.  

Пвај прирушник је резултат вищегпдищоег бављеоа прпфесипналнпм пријентацијпм, и 
рада са некпликп хиљада матураната и пдраслих пспба, кпјима је бип пптребан струшни 
савет у ппгледу избпра занимаоа и планираоа каријере. 
 
Велику захвалнпст у ппгледу пружене ппдрщке и прпфесипналне ппмпћи дугујем 
психплпгу Весни Филијпвић, бивщем рукпвпдипцу Наципналне службе за заппщљаваосе 
Филијале Паншевп, кап и психплпгу Вищои Хелајзен, саветника директпра у Наципналнпј 
служби за заппщљаваое. 
Материјал везан за тражеое ппсла је припремљен на пснпву дидактишких материјала 
гпсппдина Реја Лемба, вищег прпјектнпг аналитишара Worldwide Strategies Inc. кпји ради у 
Системима за заппщљаваое и пбуку у САД кап и у мнпгим другим државама. У 
материјалима су кприщћена искуства Службе за заппщљаваое из Северне Карплине, 
Кплпрада и Вискпнсина, Управе за заппщљаваое и пбуку америшкпг Министарства за рад 
кап и Службе за заппщљаваое ппменутпг министарства, радне групе из Наципналне службе 
за заппщљаваое Србије и оених лпкалних филијала, ппсебнп паншевашке.  
Са задпвпљствпм кпнстатујем да је Град Паншевп преппзнап знашај пваквпг ппдухвата и 
дап дппринпс правилнпм прпфесипналнпм инфпрмисаоу матураната пснпвних и 
средоих щкпла, финансираоем пвпг прпјекта 
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1. Увпд  
 
У интересу је сваке друщтвене заједнице да се сваки ппјединац нађе на пнпм раднпм 
месту и у пнпм занимаоу кпје ће му пмпгућити највећи успех и задпвпљствп у раду, те 
правилан избпр занимаоа није самп вище брига ппјединца, већ и друщтва. 
 
Избпр занимаоа је, несумоивп, живптнп питаое за свакпг шпвека, јер пдрасла пспба 
трећину свпг раднпг века прпведе у занимаоу, а пстале свпје капацитете кпристи у 
перманентнпм пбразпваоу дп краја живпта, па акп у занимаоу не ппстиже успех и лишнп 
задпвпљствп, пнда се пна у свпм живпту, а не самп на раднпм месту, псећа врлп 
несрећнпм. 
 
Активнпст и упптреба правих људских пптенцијала ппвећава снагу ппјединца, дпк га 
пасивнпст и стагнација парализују. Врлина се развија реализацијпм људске прирпде. Акп 
се шпвек сам себи супрптставља, оему се супрптстављају и други људи. Истпвременп, 
шпвек пкплнпсти у кпјима ради и живи прави неппвпљним, па и трагишним пп себе, уместп 
да живптне тещкпће дпживљава кап прпблеме кпје је мпгуће рещити, кап изазпв и щансу 
за раст и напредак. Акп шпвек живи у складу са свпјпм прирпдпм пн је предпдређен да 
буде сппкпјан, задпвпљан и ппщтпван. Акп се свеснп или несвеснп удаљава пд оему 
свпјствених пспбина, пн ппшиое да живи према принципима сампнегације, ппстаје 
незадпвпљан, несрећан и презрен (хуманистишка пријентација у психплпгији).  
 
Ппследице ппгрещнпг избпра занимаоа су вищеструке. 
За ппјединца, тп је прекид щкплпваоа, пднпснп губљеое времена и нпвца за щкплпваое, 
пдсуствп мптивације за рад, неадаптиранпст на раднп местп, ризик пд ппвреда на раду, 
ппщте незадпвпљствп и незадпвпљствп спбпм, пренпщеое прпблема на друге пбласти 
живпта, психпспматски ппремећаји, неурптишне реакције, адиктивнп ппнащаое, итд. 
За друщтвп, тп су мала прпдуктивнпст, неквалитетан рад, ппвреде на раду, ппремећај 
међуљудских пднпса, лпща радна дисциплина, апсентизам, флуктуација, итд. 
 
Ппзнавати свет занимаоа и ппзнавати дпбрп себе те на пснпву тпга успещнп ускладити 
захтеве занимаоа и сппствене снаге, а при тпме впдити рашуна п мпгућнпстима 
реализације пвпг усклађиваоа, није нималп једнпставнп. Напрптив, рещаваое пвпг 
питаоа захтева врлп пзбиљан дугпрпшнији приступ уз прикупљаое свих знашајних 
инфпрмација кпје би пмпгућиле сагледаваое ситуације у целини и ефикаснпст сампг 
рещеоа.  
 
Ппјединцу је пптребна ппмпћ друщтва кпје би му пружилп мпгућнпст да дпђе дп 
пптребних инфпрмација на ефикаснији и бпљи нашин, какп би на пснпву оих щтп 
целисхпдније рещип прпблем и дпнеп знашајну пдлуку п избпру свпје прпфесије. 
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2. Када ппчети? 

Радим пнп щтп вплим, дпбрп сам плаћен и имам мпгућнпст да прпфесипналнп 
напредујем. Тп би рекап шпвек кпји је изабрап идеалнп занимаое. Да би се тај идеал и 
дпстигап, струшоаци саветују да са размищљаоем п будућем занимаоу треба ппшети јпщ 
у најранијем щкплскпм дпбу и да никакп не треба дпћи у ситуацију да у време уписа у 
средоу щкплу дете јпщ не зна щта заправп жели.  

Пдлука п избпру занимаоа једна је пд најважнијих у живпту јер ппслу ппсвећујемп бар 
псам сати дневнп и некпликп деценија живпта. Али, не самп збпг времена прпведенпг на 
раднпм месту, већ и затп щтп ће шпвек кпји је задпвпљан на ппслу бити задпвпљнији и у 
кући, у ппрпдици, и са пријатељима. На крају крајева, биће и здравији јер хрпнишнп 
незадпвпљствп скупљанп на ппслу мпже бити пкидаш за бплест.  

Међутим, изабрати занимаое кпје ће се и вплети и пд кпјег се мпже лепп живети уппщте 
није лакп. Затп, такву пдлуку треба дпнети врлп прпмищљенп.  

Тп је сувище важнп питаое да би се сврщени пснпвац или средопщкплац на пснпву тпга 
щтп се оегпви врщоаци већинпм ппредељују за једну средоу щкплу или факултет ппвеп 
за оима. Рад на дпнпщеоу те пдлуке треба ппшети пд најранијих щкплских дана. Наравнп, 
не треба пшекивати да ће један пснпвац пп цеп дан да размищља п тпме щта ће бити кад 
ппрасте, али ппвременп се мпра и тиме бавити. Првенственп крпз разгпвпре са 
врщоацима, наставницима, щкплским педагпзима и психплпзима. Наставници би мпгли 
мнпгп да им ппмпгну. Када примете да дете има успеха у некпј пбласти, ушенику треба тп 
јаснп да кажу. Ушеници такп дпбијају важну инфпрмацију кпја им мпже ппмпћи у избпру 
будућег занимаоа. Највећу улпгу, ипак, имају рпдитељи.  

Пни најбпље ппзнају свпју децу и највище мпгу да им ппмпгну. Али, и да пдмпгну... 
Дпгађа се да рпдитељи крпз дете желе да пстваре пнп щтп сами нису успели. Такав 
приступ рпдитељи би требалп да забправе и да у саветпваоу детета првенственп имају на 
уму оегпве жеље и реалне сппспбнпсти, какп не би упали у замку да га прецене или 
пптцене. Кпнашну пдлуку треба да дпнесе дете.  

Битнп је да се у щкпли развије пднпс у кпјем ће и рпдитељи и деца имати ппвереое у 
щкплу, наставнике, педагпге и психплпге, кпји ће их усмерити ка правпј прпфесији.  
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3. Идеалнп знимаое  

Идеалнп занимаое не ппстпји, већ самп дпбар и лпщ избпр прпфесије. Без пбзира на тп 
щта деца изаберу, увек ппстпји алтернатива.  Најважније је да се ускладе прпфесипнална 
интереспваоа, сппспбнпсти, пспбине лишнпсти, и жеље деце.  

Ппјам идеалнпг у прпфесији тещкп је пдредити. За неке људе, идеал је да дпбрп зарађују, 
па и пп цену да бащ и не впле тп щтп раде. За друге, битнп је да раде пнп щтп впле, без 
пбзира на нпвшанп вреднпваое тпг ппсла.  

Идеалним ппслпм мпгап би се назвати пнај ппсап на кпји не идемп мрзпвпљни, где не 
меоамп знашајнп свпје упбишајенп ппнащаое и кпји је адекватнп плаћен. Најбпље је када 
мпжемп да ппсап претвпримп у хпби, али нису сви у прилици да тп ураде. Заправп, 
најважније је да се шпвек дпбрп псећа у свпјпј прпфесипналнпј кпжи.  

Људи су, међутим, шестп спремни да збпг материјалне сигурнпсти праве кпмпрпмисе и 
пдришу се снпва.  

Честп нисмп сигурни щта је прави ппсап за нас дпк се не ппрпбамп у пдређенпј врсти 
ппсла. Затп је са радпм најбпље ппшети щтп пре, пдмах пп заврщетку пбразпваоа. У 
недпстатку дпбре прпфесипналне пријентације на факултету, кап и праксе, требалп би 
пслущкивати себе и щта је тп щтп нам најбпље „лежи“.    

 

4. Шта рпдитељи треба да знају п прпфесипналнпј 
пријентацији? 

Пред сваким младим шпвекпм стпји важна живптна пдлука: избпр будућег занимаоа. 
Истраживаоа кпд нас и у свету гпвпре да неприпремљенпст, преранп или пребрзп 
дпнесена пдлука, дпвпди дп крупних грещака у избпру, щтп шестп пставља щтетне 
ппследице на лишнпст. (нпр. неуспех у тпку студија мпже знашајнп да утише на 
сампппуздаое). 

Рпдитељи су најдрагпценији саветници свпјпј деци и треба да буду уппзнати са свим 
важним питаоима избпра занимаоа.  
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У најранијпј, тзв. припремнпј фази прпфесипналне пријентације, утицај ппрпдице је 
најзнашајнији у ппгледу развпја и уппзнаваоа пспбина лишнпсти, сппспбнпсти и 
интереспваоа детета и ствараоа радних навика. 

Друга фаза, фаза савјетпваоа при избпру занимаоа ппшиое у заврщним разредима 
пснпвне щкпле. Преппрушује се да рпдитељи у пвпј фази саветују дете самп у слушајевима 
када пнп ппказује пшигледне сппспбнпсти и таленте и када ппстпји велика верпватнпћа да 
ће у изабранпј щкпли бити успещнп. У свим другим слушајевима дпбрп је да пптраже 
ппмпћ пд щкпле или струшоака за прпфесипналну пријентацију.  

Пбишнп дп грещака у вези са избпрпм прпфесије дплази збпг недпвпљне пбјективнпсти 
рпдитеља или збпг недпвпљнпг ппзнаваоа щкпла и занимаоа. 

У трећпј фази, праћеоу успеха у избпру занимаоа и щкпле, рпдитељи мпгу да пстваре щтп 
тещоу сарадоу са изабранпм щкплпм какп би били у стаоу да кпнтрплищу и прате 
успещнпст прилагпђаваоа на нпву средину и, евентуалнп, пруже детету ппмпћ у 
адаптацији. 

Раципналан, струшан, нашин упућиваоа младих људи у избпру занимаоа путем 
прпфесипналне пријентације је мнпгп успещнији пд стихијскпг и некпнтрплисанпг избпра 
занимаоа. Ппсебну важнпст прпфесипнална пријентација има у пткриваоу пспбина кпје 
мпгу да буду сметоа за пбављаое пдабранпг занимаоа (кпнтраиндикација), јер је 
недпстатак или неразвијенпст неких пспбина ппуздан знак да пспба неће успети у 
изабранпм занимаоу.  Нпр. ђете кпје нема развијене нумеришке сппспбнпсти (сппспбнпст 
пперисаоа брпјевима) не би требалп да изабере математишку гиманзију или факултет из 
пбласти прирпдних наука.  

Избпр щкпле и занимаоа самп на пснпву жеље ушеника или амбиција рпдитеља не впди 
правпм успеху јер се најбпљи успех ппстиже акп су усклађене сппспбнпсти, интереспваоа 
и захтеви изабранпг занимаоа. 
 
Фпрмираое лишнпсти и развпј шпвјека у целини врщи се ппд утицајем: 

    • наслеђа 

    • друщтвене средине и 

    • свесних настпјаоа шпвека да се развије. 
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Акп некп нпр. нема ппвпљне дисппзиције тј. таленат, без пбзира на труд кпји улаже и 
дпбре друщтвене прилике (мпгућнпст ппхађаоа музишке щкпле) пн неће мпћи да развије 
у великпј мери свпје музишке сппспбнпсти. Знаши, да би шпвек ппстап врхунски музишар 
пптребнп је да има наслеђене сппспбнпсти, прилику за музишкп пбразпваое и да свеснп 
ради на свпм музишкпм фпрмираоу. 

Рпдитељи имају на распплагаоу велики брпј васпитних мера какп би дете усмеравали у 
жељенпм правцу развпја: 
     
• Једна пд најприрпднијих и најефикаснијих васпитних метпда је пример. Успещнпст пве 
метпде прпизилази из сугестибилнпсти детета и оегпве склпнпсти за пппнащаоем. 
Властитим примерпм и указиваоем на пример других рпдитељи мпгу ппмпћи деци у 
припреми за избпр занимаоа и укљушиваоа у рад. 

•  Игра, један пд најважнијих пблика активнпсти на млађим узрастима, такпђе представља 
мпћнп средствп утицаја. Дете крпз игру испитује и развија свпје психпмптпрне 
сппспбнпсти, јаша впљу и стише искуствп. На тај нашин пнп се ппстепенп припрема за 
каснији пзбиљан рад. Крпз игру се на каснијим узрастима мпже пратити и развпј 
прпфесипналних преференција. 

•  Рад кап васпитнп средствп ппвпљнп ђелује на развпј физишких пспбина детета, оегпвпг 
мищљеоа и емптивнпг живпта, спрешава леопст и фпрмира карактер. Крпз рад се дете 
увпди и у друщтвени и прпизвпдни живпт, развија му се псјећај пдгпвпрнпсти и смисап за 
сарадоу и ппщтпваое људских делатнпсти. За развијаое радних навика кпд детета важнп 
је да рпдитељ има правилан пднпс према раду, ппгптпву према пднпсу између физишкпг и 
интелектуалнпг рада шије се границе применпм све саврщенијих технишких дпстигнућа 
смаоују. Ппрпдица би требала такп да усмерава дете да пнп науши да цени сваки рад, 
укпликп се пн пбавља дпбрп. Дете треба щтп раније заппщљавати у складу са оегпвим 
физишким и интелектуалним мпгућнпстима. Ушеое је ппсебан пблик рада кпји налаже 
детету шитав низ пбавеза. Међутим, уз ушеое ппрпдица треба да га ангажује и на другим 
радним активнпстима (кућни ппслпви, шуваое млађе деце и сл.) у пнпј мјери у кпјпј му тп 
щкплске пбавезе дпзвпљавају.  
 
Да би рад на прпфесипналнпј пријентацији имап праве ефекте пптребнп је да дете буде 
активнп у прпцесу припреме за избпр занимаоа. За сампсталнп дпнпщеое 
прпфесипналне пдлуке оега треба псппспбљавати у ранијпј, 
припремнпј, фази ппдстицаоем на: 

    •  размищљаое п будућем занимаоу; 
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    •  пбјективније уппзнаваое свпјих пспбина; 

    • уппзнаваое пптреба друщтва за ппјединим занимаоима. 

Пбјаснићу малп бпље щта се ппдразумијева ппд прпцеспм уппзнаваоа пспбина лишнпсти 
детета. 

Ппзнаваое пспбина детета је пснпвни предуслпв оегпве прпфесипналне пријентације јер 
се приликпм прпфесипналнпг саветпваоа пплази пд пспбенпсти ппјединца, оегпвих 
дисппзиција, сппспбнпсти, склпнпсти, интереса, жеља, темперамента, карактера, радних 
навика и здравственпг стаоа. 

Ппрпдица мпже да уппзна све пве пспбине ђетета крпз: 

 Игру - Пажљивим ппсматраоем детета крпз игру уппзнаје се оегпва спретнпст, 
пажоа, мащта, мищљеое, сппспбнпст за сарадоу, друщтвенпст и сл. 

 Пстале активнпсти у слпбпднпм времену - Рпдитељи мпгу да запазе кпје 
активнпсти најдуже запкупљају пажоу детета, а кпје активнпсти избегава, на 
пснпву шега се мпже закљушивати п оегпвим склпнпстима и интереспваоима. 

 Дпмаће задатке - Ппсматраоем израде дпмаћих задатака мпже се упшити какве су 
нешије радне навике, кпликп времена утрпщи на ушеое ппјединих предмета, 
кпликп ефикаснп уме да прганизује рад, щта му у раду представља ппсебну 
тещкпћу итд. 

Сви пви ппдаци мпгу се дппунити разгпвпрпм, сарадопм са щкплпм, те крпз прпцес 
прпфесипналнпг саветпваоа.  

Указаћу  јпщ самп на неке типичне грешке рпдитеља, кпје мпгу да умаое щансе за 
правилан избпр занимаоа оихпве деце: 

 Прпфесипнална пријентација се схвата кап неважна делатнпст, рпдитељ се не 
ангажује у дпвпљнпј мери и не сарађује са другим фактприма знашајним за избпр 
занимаоа; 

 Став да треба заппшети са припремпм за избпр занимаоа тек при крају пснпвне 
щкпле; 

 Субјективнпст у пцени сппспбнпсти и других пспбина детета, билп да се пне 
пптцеоују или прецеоују; 

 Ппдела занимаоа на вредна и безвредна, при шему се не узимају у пбзир 
интереспваоа и сппспбнпсти пнпга кп их пбавља; 
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 Мищљеое да јединп рпдитељи мпгу дпбрп да ппзнају свпје дете, шак и акп нису у 
стаоу да му ппмпгну пкп дпнпщеоа прпфесипналне пдлуке; 

 Рпдитељи сарађују са саветницима за прпфесипналну пријентацију, али из 
неппвереоа прикривају неке шиоенице или неташнп приказују ситуацију, шиме 
дпвпде у заблуду пне кпји желе да им ппмпгну; 

 Рпдитељи сматрају да је избпрпм неке щкпле или занимаоа једнпм заувек 
дпнесена прпфесипнална пдлука, па вище не впде рашуна п прпфесипналнпм 
развпју ђетета. 

 Рпдитељи себе сматрају немпћним и мисле да су сви други вище пд оих ппзвани 
да се баве питаоима прпфесипналне пријентације, па збпг свпје пасивнпсти 
препущтају дете другима. 

Прпфесипнална пријентација је дуг прпцес припреме и прилагпђаваоа и неппхпднп је да 
у тпм прпцесу ушествују сви кпји мпгу да утишу н избпр, а нарпшитп ппрпдица, кпја 
најснажније фпрмира шпвека тпкпм целпг оегпвпг живпта. 

5. Прпфесипнална пријентација – прпцес прпфесипналнпг 
саветпваоа 

Кпме се саветује прпфесипнална пријентација?  

Свима кпји јпщ нису сигурни у свпј избпр и не знају: 

 Где се уписати?  
 Кпје су вам сппспбнпсти најразвијеније?  
 Кпје вам је занимаое примеренп?  
 Какп дпћи дп пптребних инфпрмација?  
 Шта мпжете радити ппсље заврщених студија?  
 Какве су мпгућнпсти заппслеоа и напредпваоа?  
 Пмпгућују ли вам пцене упис на жељени факултет?  
 Каква је кпнкуренција на пријамнпм испиту?  

или желите  

 Да пптврдите свпј избпр  
 Да сазнате у кпјим занимаоима јпщ мпжете бити успещни  
 Да изаберете резервну варијанту  
 Да прпцените верпватнпћу уписа  

Прпфесипнална пријентација пдгпвприће на сва питаоа и рещити недпумице.  
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Шта је важнп при избпру занимаоа  

 интереспваоа ( преппзнају се у хпбију, ваннаставним активнпстима, пмиљеним 
щкплским предметима) 

 сппспбнпсти (мпгућнпсти да се успещнп пбављају неки ппслпви и активнпсти. Дп 
пдређене границе мпгу се развијати и вежбаоем)  

 пспбине лишнпсти (сет ппжељних пспбина лишнпсти разликује се пд занимаоа дп 
занимаоа) 

 здравственп стаое  
 уппзнати занимаоа, пписе ппслпва (услпви у кпјима се ппсап ради, знаоа и 

вещтине неппхпдне за тај ппсап)  
 инфпрмисати се (п щкплама, факултетима и другим пбразпвним институцијама)  
 уппзнати се са кретаоима на тржищту рада (суфицитарна и дефицитарна 

занимаоа)  

Псим љубави према некпм ппслу и кпнкретних сппспбнпсти младпг шпвека, једна пд 
кљушних ствари при избпру занимаоа су и карактеристике саме лишнпсти. Не мпже свакп 
радити све, а свакп мпже, спрам свпје лишнпсти, наћи ппсап за себе.  

Прпфесипнална пријентација се спрпвпди крпз прпцес прпфесипналнпг саветпваоа кпје 
впди психплпг - саветник за прпфесипналну пријентацију, уз кприщћеое 
стандардизпваних мерних инструмената и пптпунп ппщтпваое принципа ппверљивпсти 
инфпрмација п клијенту.  

Саветпваое заппшиое експлпративнп-дијагнпстичким интервјупм, кпјим се 
идентификује и дефинище прпфесипнални прпблем. Интервјупм се ппкривају пснпвне 
тематске целине: врста и степен прпфесипналнпг прпблема, врста и степен 
прпфесипналних интереспваоа и мптива за дпнпщеое пдлуке п прпфесипналнпм избпру. 

На пснпву пвих инфпрмација планира се прпграм психплпшкпг тестираоа, тј. изаберу се 
психплпщки мерни инструменти, ппмпћу кпјих психплпг дплази дп неппхпдних ппдатака, 
пптребних за рещаваое дилеме у вези са прпфесипналним избпрпм, кап щтп су: 

 врста и нивп развијенпсти менталних функција  
 врста и нивп сензпмптпрних функција  
 карактеристике лишнпсти  
 врста и степен мптивације за рад (или за стицаое знаоа)  
 врста и степен интензитета прпфесипналних интереспваоа  
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Такпђе, прегледпм и кпнсултацијама са специјалистпм медицине рада мпгу се, где је тп 
пптребнп, прикупљати ппдаци п здравственпм стаоу испитаника, ппсебнп пнда кад 
ппстпји сумоа има ли здравствених кпнтраиндикација у ппгледу бављеоа жељеним 
занимаоем. 

Накпн спрпведенпг психплпщкпг испитиваоа и, евентуалнп, лекарскпг прегледа, на 
пснпву прикупљених ппдатака, приступа се саветпдавнпм интервјуу. Саветпдавни 
интервју се састпји пд некпликп фаза крпз кпје се ппстепенп дплази дп рещеоа, тј дп 
сампсталне пдлуке ппјединца п будућем сппственпм прпфесипналнпм развпју. 

6. Какп пдабрати занимаое? 

У гпдищопј анкети кпја се прпвпди међу ушеницима заврщнпг разреда пснпвне щкпле 
свпјевременп је упшен непбишан резултат. Сви ушеници у једнпм разреду једне щкпле 
пдгпвприли су истп - да желе да буду нпвинари. Таквп 'једнпумнп' ппредељеое ппказује 
недпстатак зрелпсти. Пдгпвпр ушеника пшитп је бип резултат некпг сппљоег утицаја, а не 
прпмищљенпг усклађеоа прпфесипналних жеља с властитим пспбинама. Једнпставнп, 
немпгуће је да сви ппјединци у разреду имају исте склпнпсти!  

Људи се разликују и сваки шпвек има свпј јединствени склпп пспбина. П тпм склппу треба 
впдити рашуна при планираоу властите каријере, јер разлишита занимаоа траже и 
разлишите пспбине пд људи кпји их пбављају.  

Ппжељне пспбине у некпм занимаоу зависе пд радних задатака и пкплнпсти. Свакп 
занимаое тражи свпј склпп пспбина. Тај се склпп мпже знатнп разликпвати пд склппа 
пспбина кпје су ппжељне у некпм другпм занимаоу.  

Уппзнајте себе 

Ппзнавати себе знаши ппзнавати свпје пспбине, у првпм реду пне кпје су у вези с 
пбављаоем разних ппслпва. Питаоа на кпја сте пдгпварали у УПИТНИЦИМА 
САМППРПЦЕНЕ пднпсе се на врсте шпвекпвих пспбина. Те врсте пспбина кпје су важне 
за прилагђаваое занимаоу, јесу вреднпсти, интереспваоа, вещтине знаоа, 
сппспбнпсти, кап и ставпви и вредпваое ппсла. 

Уппзнати себе, дакле, знаши уппзнати свпје вреднпсти, интереспваоа и сппспбнпсти. Није 
тп нималп лак задатак, али искренп прпсуђиваое властитих пспбина нужан је кпрак према 
успещнпм пдабиру занимаоа. При тпм се немпјте пслпнити искљушивп на свпје судпве.  
Разгпварајте и са укућанима и пријатељима, сазнајте какп пни суде п вама и такп 
упптпуните слику п себи. Наппслетку, за ппмпћ се мпжете пбратити психплпзима и 
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струшоацима за прпфесипналну пријентацију. На темељу психплпщких тестпва и 
разгпвпра с вама, пни вам мпгу ппмпћи да пптпуније сппзнате свпје склпнпсти и 
мпгућнпсти.  

Вреднпсти 

Да ли сматрате да је најважније пд свега ппмпћи шпвјеку у невпљи? Јесте ли спремни 
преданп да радите акп мпжете дпбрп да зарадите? Пва два питаоа се пднпсе се на ваща 
вреднпсна усмереоа. Вреднпсти су темељни циљеви кпје ппјединац жели да пствари у 
свпм живпту. Неки људи вреднују и желе бпгатствп, други цене мпћ и утицај на друге 
људе, трећима је важнп да испуне живпт неким друщтвенп вредним циљем, кап щтп је 
ппмагаое другим људима. Први ће мпжда настпјати да успеју кап предузетници, други ће 
ппжелети да буду судије или мпжда цариници, а трећи би мпгли наћи највище 
задпвпљства у ппслу спцијалнпг радника, психплпга или саветника. Има и других циљева у 
живпту: бити физишки активан и прпвести узбудљив живпт, ппсветити се интелектуалнпм 
стваралащтву, естетскпм дпживљају, смиренпм религијскпм живпту. Темељни циљеви 
некпг ппјединца нису увијек видљиви, али се у нашелу исказују у оегпвим ставпвима и 
ппнащаоу. Јасан и искрен увид у властите вреднпсти пмпгућује зрелији избпр занимаоа и 
кпнашнпг ппсла кпји ће ппјединац пбављати.  

Размислите затп п свпјим живптним циљевима, пдредите свпју вреднпсну хијерархију и 
впдите п опј рашуна кад бирате свпје занимаое.  

Интереспваоа 

Да ли вплите брпјшане игре и задатке? Да ли се радије бавите ппдацима негп стварима 
или људима? Занимају ли вас разлишите мащине и нашин оихпвпг рада? Пдгпвпри на 
пваква питаоа пдражавају ваща интереспваоа. Интереспваоа су трајнија занимаоа 
ппјединца за пдређене активнпсти. Пни мпгу бити разлишити, али се најшещће 
разврставају према садржају. Такп мпжемп гпвприти п интереспваоу за технику и 
мащине, прирпдне науке, друщтвене науке, коижевнпст, ликпвну умјетнпст, екпнпмију, 
ппслпвне активнпсти итд. На јпщ щирем плану мпже се упшити да се неки људи претежнп 
занимају за интелектуалне активнпсти, а други за телесне и практишне активнпсти; неки за 
ствари, други за људе. Нема никакве сумое у тп да разлишита занимаоа не пружају 
једнаке мпгућнпсти за задпвпљеое ппјединих интереспваоа. Чпвек шија су интереспваоа 
усмерена према музици и музишкпм стваралащтву неће бити најсрећнији акп свпј радни 
век прпведе кап лекар или инжеоер. Затп има ппјединаца кпји се баве музикпм кап 
трајним занимаоем, иакп су претхпднп заврщили, на пример, дугптрајан и захтеван 
медицински факултет. Пракса ппказује да предузимљиви људи, пре или касније, настпје 
да уђу у пнп занимаое кпје је у складу с оихпвим интереспваоима. Али защтп тп ушинити 
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накнаднп, накпн непптребнпг искуства с прпмащеним занимаоем за кпје ппјединац нема 
правпг интереспваоа? Бпље је пдмах пдабрати занимаое у кпјем шпвјек мпже пбављати 
активнпсти кпје га заиста занимају. И сам израз “занимаое” ппдсјећа нас на тп да би се 
шпвек требалп да се бави управп пним щтп га занима! А да би тп мпгап и да пствари, мпра 
дпбрп да уппзна свпје интереспваоа. Размислите затп п свим стварима и активнпстима 
кпје вас занимају, пппищите их, сврстајте у српдне групе и устанпвите ваща дпминантна 
интереспваоа.  

Сппспбнпсти 

Јесте ли успещни у рещаваоу математишких прпблема? Успевате ли да лакп пбјасните 
свпје мисли? Јесте ли спретни у ппслпвима где се кпристе руке и щаке? Тп су питаоа кпја 
се пднпсе на ваще сппспбнпсти. Интереспваое  за пдабранп занимаое није дпвпљнп за 
успех у раду. Успех у ппслу зависи и пд сппспбнпсти некпг ппјединца, а пве не мпрају бити 
у складу са оегпвим интереспваоима. Сппспбнпсти су темељне шпвекпве пспбине. Пне 
пдређују дпмет ппјединца у некпј активнпсти. Сппспбнпсти мпгу бити интелектуалне (нпр. 
сппспбнпст расуђиваоа, решитпст, сппспбнпст памћеоа, брзина запажаоа), мптпришке 
(нпр. брзина реагпваоа, телесна снага, мануелна спретнпст) или сензпрне (нпр. пщтрина 
вида, тактилна псетљивпст). Свакп занимаое тражи свпј склпп сппспбнпсти. Ппсједује ли 
ппјединац ппжељан склпп сппспбнпсти – пнај кпји је у складу с пдабраним занимаоем – 
лакще ће, брже и темељније усвпјити пптребне радне вещтине, а кпнашни дпмет оегпве 
успещнпсти у ппслу биће већи. Нужнп је затп при пдабиру занимаоа узети у пбзир 
властите сппспбнпсти. Штп су пне усклађеније с пспбинама кпје занимаое захтева, тп је 
већа верпватнпћа да ће ппјединац уз маое наппра ппстизати већи радни ушинак, имати 
маое незгпда на раду и да ће, радећи ппсап кпји му лакще пплази пд руке, уппщте бити 
задпвпљнији. Прпушите дпбрп свпје сппспбнпсти! Уппредите се са свпјим ппзнаницимаи 
прпцените свпје преднпсти и недпстатке! Ващ дпсадащои успех у щкпли, лакпћа кпјпм 
испуоавате разлишите щкплске задатке, успех у сппртским и другим активнпстима мпгу 
вам ппмпћи да прпцените свпје дпмете и пгранишеоа. Уппзнати себе, дакле, знаши 
уппзнати свпје вреднпсти, интереспваоа и сппспбнпсти. Није тп нималп лаган задатак, 
али искренп прпцеоиваое сппствених пспбина нужан је кпрак према успещнпм пдабиру 
занимаоа.  

Уппзнајте свет рада 

Ппјединац супшен са избпрпм занимаоа, псим щтп мпра дпбрп да ппзнаје себе, мпра да 
уппзна и свет рада. Ппзнавати свет рада знаши ппзнавати разлишита занимаоа, оихпве 
главне пдлике и захтеве, услпве и перспективе заппслеоа итд. Мнпги људи кпји мисле да 
ппзнају разна занимаоа шестп нису свесни тпга кпликп оихпвп знаое мпже бити ппврщнп 
и непптпунп.   
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Свет рада је ппсежан, практишнп непрегледан и ппдлпжан сталним прпменама. Ппстпје 
хиљаде разнпврсних ппслпва кпје људи мпгу да пбављају. Псим щтп су мнпгпбрпјни, 
ппслпви се и меоају. Наушни и технплпщки развпј сталнп утише на прпмене: неки ппслпви 
нестају, а други настају. Затп уппзнаваое света рада није ни лак ни краткптрајан задатак.  

Свет рада смп ппшели давуппзнајемп већ у детиоству. Врлп ранп смп наушили да људи 
пбављају разлишите ппслпве. Пд рпдитеља и ппзнаника, у щкпли и из коига, ппступнп смп 
ушили и щирили сппзнаје п разлишитим занимаоима. У земљама са напреднијим 
пбразпвним системима у щкплама се прганизују мултимедијски прпграми 
прпфесипналнпг инфпрмисаоа. Сврха им је да ушенике щтп пптпуније уппзнају са 
занимаоима и оихпвим специфишнпстима. Врлп важан извпр инфпрмација п свету рада 
јесу и специјализпване публикације п занимаоима. Интернет је такпђе ппстап медиј за 
презентацију таквих инфпрмација.     

Ппјединац не мпже темељнп да уппзна сва мпгућа занимаоа. Затп се треба усмерити на 
пна занимаоа кпја га највище занимају и оих треба пптпуније размптрити. Нп, кпје су тп 
специфишнпсти занимаоа на кпје треба пбратити пажоу? За већину људи задпвпљствп у 
ппслу зависи п усклађенпсти оихпвих пспбина с карактеристикама ппсла. Навещћу неке 
кљушне карактеристике п кпјима треба впдити рашуна при пдабиру ппсла.  

Ппис ппслпва 

За мнпге људе најважнији је садржај радних активнпсти кпје ће пбављати у некпм 
занимаоу. Затп је пптребнп прпушити ппис типишних ппслпва у занимаоу кпја 
истражујемп. Да ли занимаое укљушује претежнп рад са стварима, људима, ппдацима 
или идејама? Какви су типишни радни задаци? Јесу ли задани или слпбпднији? Јесу ли 
заиста у складу с мпјим интереспваоима? Пружају ли дпвпљнп мпгућнпсти да у оима 
искажем свпје склпнпсти и мпгућнпсти?  

Радни услпви 

Радне активнпсти пбављају се у разлишитим физишким, спцијалним и прганизацијским 
пкплнпстима. Фризери раде у затвпренпм прпстпру, ратари на птвпренпм. Ливци су 
излпжени виспким температурама, рибари ветру и влази, механишари издувним гаспвима 
и буци мптпра. Шалтерски службеници седе, ппщтпнпще углавнпм хпдају; тргпвашки 
путници мнпгп путују, мпрнари су месецима пдвпјени пд ппрпдица. Часпвнишари раде 
пптпунп сами, зидари углавнпм у тиму. Дпбрп прпушите радне увјете у занимаоима кпја 
вас интересују и прпсудите јесу ли вама ппжељни или барем прихватљиви.  
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Ппжељне пспбине 

Кпваш треба да има телесну снагу и издржљивпст, мищићну псетљивпст, мануелну 
спретнпст, дпбрп разликпваое бпја, сппспбнпст брзе прпцене прпстпра и пблика. 
Часпвнишар не треба да има телесну снагу и издржљивпст, али треба да има мирну руку, 
спретне прсте, дпбар вид на близину, тактилну псетљивпст итд. Нека занимаоа захтевају 
дпбру сппспбнпст расуђиваоа, друга лакпћу изражаваоа и смисап за људску 
кпмуникацију, трећа математишке сппспбнпсти или уметнишку надаренпст. Дпбрп 
прпушите какве се пспбине траже за занимаоа кпја вас привлаше и искренп прпсудите да 
ли ппседујете такве пспбине.  

Пптребнп пбразпваое 

Нека занимаоа траже самп кратку пбуку на ппслу, нека трпгпдищое или шетверпгпдищое 
средопщкплскп пбразпваое у пдређенпј струци, а нека заврщен факултет па и 
ппстдиплпмске студије. Уз тп, мнпга занимаоа изискују и сталнп ушеое и усаврщаваое 
тпкпм шитавпг раднпг века. Устанпвите кпликп щкплпваоа и ушеоа захтева ваще жељенп 
занимаое! Укпликп се ради п дужем щкплпваоу, искренп прпцените свпје мпгућнпсти. 
Имате ли пптребне сппспбнпсти и мптивацију (жељу и впљу) за дуже ушеое? Имате ли 
материјалне мпгућнпсти за предвиђенп щкплпваое?  

Мпгућнпсти заппслеоа и верпватни прихпди 

За већину људи заппслеое је главни, а мнпгима једини извпр прихпда за живпт. Затп пре 
пдабира занимаоа треба узети у пбзир мпгућнпсти заппслеоа у ппјединим занимаоима. 
Траже ли се данас људи са занимаоем кпје вас интересује? Гђе се мпжете све заппслити? 
Шта се пшекује у скпрпј будућнпсти? Псим щтп су неједнаке у разлишитим занимаоима, 
мпгућнпсти заппслеоа меоају се и ппд утјицајем наушнпг и технплпщкпг развпја, 
екпнпмских прилика и државне пплитике. Ппд утјицајем пвих фактпра, и прпсешне зараде 
у разлишитим занимаоима мпгу се разликпвати. Затп сазнајте ппдатке п типишним 
зарадама! Какве су плате на типишним ппслпвима ващег занимаоа? Има ли мпгућнпсти за 
дпдатну зараду? 

7. Какп прпнаћи ппсап (или се укључити у неки прпјекат)? 

Заппслити се сигурнп није лакп, ппсебнп акп немате занимаое кпје се јакп тражи, а таква 
су вепма ретка. Међутим, заппслеое се прилишнп тещкп налази, па мнпги гптпвп и не 
ппкущавају. Другп, мнпги људи кпји би се и ангажпвали у тражеоу ппсла једнпставнп не 
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знају какп тп да ушине. Затп ћу вам дати нека упутства какп кренути у пптрагу за 
заппслеоем.  

АКТИВНПСТИ УСМЕРЕНЕ НА ТРАЖЕОЕ ППСЛА 

УМРЕЖАВАОЕ И КПНТАКТИ У ЛПКАЛНПЈ СРЕДИНИ 
 
 Планирајте свпју пптрагу за ппслпм.  Наравнп, најбпљи нашин да се избприте са 

незаппсленпщћу јесте да щтп пре нађете ппсап , или нпви ппсап.  За планираое и 
спрпвпђеое успещне пптраге за ппслпм пптребан је дужи труд. Тп није ппдухват у 
кпм се све на брзину рещава.  Активнпсти у пквиру тражеоа ппсла треба да буду у 
центру  ващих дневних активнпсти.  Ваш нпви ппсап је да нађете ппсап. 

 
 Пбавезнп пбавестите свпје пријатеље и кплеге да тражите ппсап – али будите 

специфишни у ппгледу пнпга щтп тражите. Штп јасније мпжете да ппищете свпј циљ 
у вези са ппслпм, тп ће лакще бити другима да идентификују мпгуће ппслпвне 
путпказе за вас. Имаћете вище изгледа да вам људи ппмпгну пкп тражеоа ппсла 
акп им дате један примерак ваще ажуриране бипграфије.  Мнпги људи сазнају за 
неки ппсап кпји се нуди прекп лишних кпнтаката и пријатеља. Стпга, немпјте 
пгранишити пбим ващег тражеоа тиме щтп ћете ћутати п тпме. 

 
 Ппкущајте да ппвећате брпј ващих ппслпвних кпнтаката.  Дпбар нашин да 

пстварите кпнтакте јесу манифестације кпје прганизују занатска или 
прпфесипнална удружеоа. Мпжете сазнати п неким упражоеним местима кпја 
никада неће бити пглащена. Ппред тпга, приметиће вас људи кпји знају за нека 
упражоена места или кпји сами заппщљавају нпве кадрпве. Међутим, пптребан је 
дугптрајан труд да би се пдржали кпнтакти са пвим људима између сусрета. Пви 
исти ппслпвни кпнтакти мпгу вам пбезбедити кприсне инфпрмације п пплитици 
кпмпанија   и ппслпвнпј филпзпфији пре интервјуа, такп да ћете бити 
припремљени, инфпрмисани и сигурни. 

 
 На крају, мпрате истрајати.  Накпн сваке иницијативе за ппсап направите јпш 

један кпрак. Ппзпвите телефпнпм ппсле интервјуа и касније укпликп је некп други 
примљен на ппсап. У неким слушајевима, пспбе кпје су примљене мпжда не 
пдгпварају за ту ппзицију па мпгу бити птпущтене или ће птићи убрзп накп щтп су 
ангажпване за ппсап.  Мпжда сте ви били други на листи, или се мпжда упразнилп 
јпщ некп местп. Укпликп вас се пспба кпја је задужена за примаое нпвих 
заппслених сећа, ваще щансе за дпбијаое ппсла су умнпгпме ппвећане.  
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ПИСАОЕ БИПГРАФИЈЕ/CV-а, ПРППРАТНПГ ПИСМА И ПРИЈАВЕ ЗА ППСАП 

БИПГРАФИЈА (CV) 
 

 Бипграфија је шестп први кпнтакт кпји пптенцијални ппслпдавац има са пспбпм кпја 
тражи ппсап. Да би била кприсна, пна мпра пдмах да пстави дпбар утисак. 
Садащоа пракса људи кпји су у кпмпанијама задужени за примаое бипграфија 
јесте да на сваку  краткп псмптре (10-20 секунди), пдбаце пне кпје изгледају 
непрганизпванп или сувище ппщирнп, а пстале ставе у евиденцију. У прпсеку самп 
некпликп пд 100 бипграфија кпје се ппщаљу ппщтпм имају зе резултат ппзиваое на 
интервју.  Ппслпдавци, међутим, ипак траже бипграфије, а дпбра бипграфија 
пбезбеђује кпнкурентнпст у већини струшних, административних или меначерских 
занимаоа. Бипграфије се све вище кпристе и у другим занимаоима.    

 
Шта се ппстиже бипграфијпм? 
 
 Бипграфија гпвпри пптенцијалнпм ппслпдавцу щта сте све ппстигли у прпщлпсти и 

щта сада мпжете ушинити за оихпву кпмпанију.  
 

 Главна улпга бипграфије јесте да прпда ваще таленте и вещтине ппслпдавцу – 
јаснп, снажнп и брзп. У некпм смислу, ви прпдајете себе, а бипграфија је ваща 
реклама.   Пна служи кап ващ први кпнтакт кпји треба да заинтересује ппслпдавца 
да би вас пн ппзвап на интервју.  

 

Када се кпристи бипграфија? 
 
 Маспвнп слаое писама. Пспбе кпје траже ппсап шестп кпристе бипграфију  да би 

пствариле кпнтакт са сваким пптенцијалним  ппслпдавцем у некпј индустрији или 
другпј изабранпј пбласти. Ви не знате да ли кпмпанија има некп упражоенп раднп 
местп, али желите да им ставите дп знаоа да сте слпбпдни и да ваще искуствп или 
таленат мпже представљати дпбитак за ту фирму.  

 
 Маспвнп слаое писама пве врсте мпже бити скупп, а щансе за дпбијаое некпг 

раднпг места су мале. Шансу да вас ппзпву на интервју мпжете ппвећати тиме щтп 
ћете саставити специфишне бипграфије за разлишите кпмпаније. Један предлпг је 
да разврстате ваще циљне кпмпаније пп групама са слишним карактеристикама, и 
напищете бипграфије у кпјпј истишете вещтине пдгпварајуће за сваку групу.   

 
 Пдгпвпр на пглас за раднп местп. Најефикасније бипграфије су крпјене за 

пдређенпг ппслпдавца. Акп су услпви за ппсап наведени у пгласу нејасни,  
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ппзпвите ппслпдавца за вище инфпрмација. Ппкущајте да дпбијете јасну слику п 
дужнпстима на тпм ппслу, пбразпваоу и искуству кпје се захтева. Дпбрп је 
припремити питаоа унапред. Сазнајте пдмах на ппшетку са ким разгпварате. 
Такпђе, ппкущајте да сазнате име и титулу пспбе кпја ће прегледати ващу 
бипграфију. Акп разгпварате са неким кп је на некпј пдгпвпрнпј ппзицији и 
разгпвпр лепп теше, ппкущајте да закажете интервју. Не забправите да се захвалите 
пнпме кп вам је дап инфпрмације.  

 
 Интервју.  Бипграфија служи кап сценарип и вама и ппслпдавцу. Када састављате 

свпју бипграфију не забправите да вам пна даје прилику да изаберете теме п 
кпјима желите да разгпварате  тпкпм интервјуа. Будите спремни да пришате 
ппщирније п ппсигнућима кпја сте набрпјали.  Вежба са пријатељима и птвпрена 
критика мпгу да ппмпгну. 

 
 Шта укљушити у свпју бипграфију 
 
 Будите припремљени да улпжите извеснп време и труд у писаое једне дпбре 

бипграфије.  Требаће вам две врсте инфпрмација: 
 
 1. П себи.  Треба вам јасна слика п ващим талентима у вези са пдређеним 

ппслпм, радна истприја, пбразпваое, и циљеви кпје ппстављате себи у 
каријери. (Ппгледајте листу кпју сте пппунили у ппглављу ИИИ п 
самппрпцени.)   Кприснп би билп имати инфпрмације п занимаоима у 
Србији и ЦГ какп би се пбезбедили уппщтени пписи ппслпва кпје сте 
пбављали или пних кпје бисте вплели да радите у будућнпсти.  П*НЕТ ™ и 
Међунарпдна прганизација рада (ИЛП) су други извпри.  

 
 2. П ппслу.  Прикупите щтп је вище мпгуће специфишних инфпрмација п ппслу 

за кпји се пријављујете. Ваща бипграфија би требалп да ппкаже да ваще 
вещтине, пбразпваое, успеси, раднп искуствп и претхпдна ппстигнућа на 
ппслу пдгпварају захтевима за тај ппсап. ДПТ и пвде мпже бити пд ппмпћи.  

 
 Где прпнаћи дпдатну ппмпћ? 
 
 Ппстпје мнпги извпри инфпрмација п тпме какп написати најбпљу бипграфију.  
 
 Коиге.  Ппстпји пнпликп варијција у стилпвима и фпрмама бипграфија кпликп има 

коига на тржищту. Већина коига пписује у детаље пве варијанте и даје брпјне 
примере. Неки су специфишнп намеоени пдређеним индустријама или 
специфишним групама људи кпји траже ппсап. Неке пд коига су наведене на 
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другпм месту у пвпм Прирушнику. Пптражите их у градскпј библиптеци или 
коижари.   

 
 Рачунарски прпграми.  Ппстпји некпликп спфтверских прпграма кпји мпгу да вам 

ппмпгну да  фпрматирате бипграфију у стилу какав ви изаберете. Пптражите 
спискпве спфтвера у коижарама и радоама кпје прпдају рашунаре. 

 
 Радипнице.  Мнпге радипнице кпје впде јавне и непрпфитне прганизације ппмпћи 

ће вам да напищете бипграфију. Такпђе ће вам у тпме ппмпћи приватне фирме кпје 
те услуге наплаћују.    

 
 Када заврщите са пвим делпм, мпжете кпнсултпвати неке пд пвих дпдатних извпра 

какп би заиста написали најбпљу мпгућу бипграфију. 
 
Типпви бипграфија 
 
 Сви стилпви бипграфија пписани у коигама и рашунарским прпграмима су 

заснпвани на варијацијама и кпмбинацијама две фпрме: пбрнута хрпнплпшка и 
функципнална. Најважнија ствар за писаое успещне бипграфије јесте избпр правпг 
стила за вас—пнпг кпји истише ваще јаше стране и умаоује ваще слабпсти. Кпји гпд 
стил за бипграфију изаберете, пбавезнп уврстите примере резултата кпје сте ви 
ппстигли , а кпји су дпнели дпбрпбит претхпднпм ппслпдавцу/ппслпдавцима.  
Ппслпдавци впле да виде резултате кпји се мпгу мерити.  

 
Припремаое бипграфије 
 
 Желите да се пријавите за ппсап. Или кап студент да се укључите у неки прпјекат. 

Да ли вам треба бипграфија? Тп зависи пд врсте ппсла за кпји се пријављујете: 
 
 ЗАХТЕВА СЕ   Струшни, технишки, административни и  
 БИПГРАФИЈА   меначерски ппслпви 
     Ппслпви у прпдаји 
     Секретарски, шинпвнишки и други 
     Канцеларијски ппслпви 
 
 ППНЕКАД СЕ ЗАХТЕВА  Квалификпвани ппслпви (на пример: Пекар, 
 БИПГРАФИЈА   Хптелски службеник, 
     Електришар,  Завариваш) 
     Пплу-квалификпвани (Чувар, Електрпниски мпнтажер, 

Дпмар/Вратар, итд.) 
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 НЕ ЗАХТЕВА СЕ    Неквалификпвани ппслпви (Ппслужитељи брзе хране
 БИПГРАФИЈА   Физишки радници, Лпжаши, 
     Радник у фабрици кпнзерви, етц.) 
 
  
Савети за дпбру бипграфију 
 
 1. Инфпрмације п себи. Треба да знате ваще радне таленте, радну истприју, 

пбразпваое и циљеве у каријери. Да ли сте пппунили ващу листу п 
претхпднпм искуству ?  Акп јесте, имате инфпрмације п себи кпје су вам 
пптребне да припремите свпју бипграфију.  

 
 2. Инфпрмације п ппслу.  Прикупите специфишне инфпрмације п ппслу за кпји 

се пријављујете. Евп щта вам је пптребнп: 
 

   Дужнпсти на ппслу (ваще вещтине треба да пдгпварају вещтинама 
кпје се траже за ппсап). Прпнађите дужнпсти у пгласу за ппсап. Акп је 
пглас сувище непдређен, ппзпвите ппслпдавца и питајте за ппис 
дужнпсти за ппсап. 

 

   Пбразпваое и искуствп кпје се тражи (ппет, ваще пбразпваое треба 
да пдгпвара пнпм кпје се тражи за ппсап). 

 

   Кпликп сте радних сати радили и у кпјим сменама. 
 

   Платни разред (нека оихпва гпроа ппнуда буде минимум кпји је 
прихватљив за вас!). 

 

   Са инфпрмацијама п себи и п ппслу за кпји се пријављујете, спремни 
сте да напищете бипграфију. 

 Изглед CV-а 
 

CV се пище на папиру дпбрпг квалитета, при шему велишина фпнта не би требалп да 
буде маоа пд 10. Маргине мпрају бити пдгпварајуће, а сам ЦВ треба изгледати 
прпфесипналнп. Када щаљете ващу бипграфију/ЦВ, увек кпристите ппслпвну 
велишину кпверте. 

 
 Два типа бипграфија 
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 Пбрнутп хрпнплпшка бипграфија навпди ппслпве на кпјима сте радили. Ващ 
ппследои ппсап је први наведен, затим следи ппсап кпји сте пбављали  пре тпга и 
такп даље. За сваки ппсап наведите датум и дужнпсти кпје сте пбављали.  

 
 Кпристите пвај тип бипграфије акп је ващ пдгпвпр на следећа питаоа  “ДА”: 
 

  Да ли се у свпјпј раднпј каријери напредпвали уз јаснп дефинисану 
лествицу, и сада тражите напредак у пднпсу напретхпдни ппсап? 

 

  Да ли имате скпращоег раднпг искуства у једнпј или вище кпмпанија? 
 
  
Следи пример хрпнплпшке бипграфије: 
 
 

Петар Петрпвић 
Крущевашка 12 
11000 Бепград 

011/327-555 
 
Раднп местп за кпје се пријављујем:  ИЗВРШНИ СЕКРЕТАР 
 
ИСКУСТВП 
 
Пд 2002  Лишни секретар, Екп Прпдукт.  Секретар Директпра перспнала. 

Дужнпсти пбухватају писаое пп диктату, писана кпресппденција и 
заказиваое састанака. 

 
1996-2001  Секретар, Енергппрпјект. Једна пд 13 секретара у правнпм 

пдељеоу.  Дужнпсти су пбухватале писану кпресппденцију и 
пппуоаваое фпрмулара, рукпваое мащинпм за фптпкппираое и 
слаое ппщте. 

 
 
1993-1996  Дактилпграф, ИМЛЕК.  Дужнпсти су пбухватале пппуоаваое 

фпрмулара, слаое ппщте, усппстављаое и пдржаваое система за 
евиденцију. 
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1991-1993  Рецепципнар,  Медиx.  Дужнпсти су пбухватале јављаое на 
телефпн, заказиваое састанака, дпшекиваое клијената и припрема и 
пбрада рашуна. 

ПБРАЗПВАОЕ 
 
   “Раднишнки универзитет”, Сертификат за Microsoft Office, 1991 
 
   Средоа щкпла “Правнп-бирптехнишка”, заврщип  1990 
 
 
Функципналне бипграфије пписују ваще вещтине, сппспбнпсти и ппстигнућа кпја су 
ппвезана са ппслпм за кпји се пријављујете.  Истприја ппслпва кпје сте пбављали је маое 
детаљна негп у хрпнплпщким бипграфијама. 
 
  
 Кпристите пвај тип бипграфије акп је ващ пдгпвпр на следећа питаоа  “ДА”: 
 

  Да ли сте ви грађевински радник кпји ради ван свпг места станпваоа? 
 

  Да ли сте впјни ветеран и хпћете да ппвежете пбуку кпју сте дпбили у впјсци  
са цивилним ппслпвима? 

 

  Да ли имате малп или никаквп раднп искуствп? 
 

  Имате ли “рупе” у истприју ващег рада? 
 

  Да ли је ппсап за кпји се пријављујете разлишит пд пнпг кпји пбављате сада 
или кпг сте га недавнп радили? 

 

  Да ли желите да истакнете ваще радне вещтине и ппстигнућа уместп да 
пписујете ваще дужнпсти на ппслу? 

  
 
 Функципнална бипграфија. Прпушите  дужнпсти у пквиру ппсла за кпји се 

пријављујете.   Идентификујте две или три ппщте вещтине кпје су важне за тај 
ппсап.  Ппнпвп ппгледајте ващу листу претхпднпг искуства.  Прпнађите 
таленте и ппстигнућа кпја је дпбрп уклапају. 

 

  Наведите ваще таленте и ппстигнућа исппд ппслпвних вещтина са кпјим су 
ппвезани. 
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  Кпристите једнпставне, кратке, активне решенице. 
 
 

  Следећи примери функципналних бипграфија наглащавају јаке стране кандидата.: 
 
 
ПРИМЕР ФУНКЦИПНАЛНПГ CV-A: 
 

Маркп Маркпвић 
Дунавска 23 
21 000 Нпви Сад 
Телефпн: 021/233-456 
 
 
Циљ заппшљаваоа: Раднп местп ппслпвнпг секретара кпје захтева сампсталнпст и 
динамишнпст у раду, кап и сппспбнпст кпнтинуиранпг ушеоа и усаврщаваоа. 
 
 
Сппспбнпсти и вештине: Прганизацијске сппспбнпсти, псећај за ред, искуствп у раду са 
људима и у администрацији, марљивпст, систематишнпст, прецизнпст, пдгпвпрнпст. 
 
 
Раднп искуствп: Администрација: сви ппслпви у пквиру писарнишкпг ппслпваоа и 
ппслпвне кпресппденције, впђеое евиденције присутнпсти заппслених, прављеое базе 
ппдатака п заппсленима на рашунару, прганизација ппслпвних састанака, писаое захтева и 
пбавещтеоа кап и наредби директпра, кпнтакт са странкама  (дпмаћим и страним), брига 
п инвентару, прганизпваое семинара за заппслених. 
Рашунпвпдствп: коигпвпдствени ппслпви, месешне набавке, статистика прихпда и расхпда 
предузећа. 
 
 
Преглед дпсадашоег заппслеоа:  
1990 - 1994 ппслпвни секретар   НИС Југппетрпл, Нпви Сад 
1998 - 1990 административни референт  Нет Wест, Нпви Сад 
1984 - 1988 радник на телефпнскпј централи Завпд за статистику 
 
 
Пбразпваое:  
Средоа екпнпмска щкпла 
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Ппсебна знаоа: 
Заврщен курс инфпрматишке пбуке (Wиндпwс, Wпрд, Еxцел, Интернет) 
Вищи нивп ппзнаваоа енглескпг језика 
Едукација из ппслпвне кпмуникације 
Едукација из рашунпвпдства и впђеоа ппслпвних коигa 

 
 
Предраг Ппппвић     АААлллеееккксссииинннааачччкккиииххх    рррууудддааарррааа    777555   

            БББеееооогггррраааддд    

                           (((000111111)))   333888777---555444333   
 

ЦИЉ:  Пдгвпран ппсап, са мпгућнпщћу сталнпг напредпваоа.  
Ппседујем впљу да ппкажем пнп щтп знам и стрпљеое да наушим щтп вище из пних 
пбласти кпје ме интересују, нарпшитп функципнисаое великих ппслпвних система.  
 
ПБРАЗПВАОЕ 
Уппрнпст, пзбиљан рад и псећаое пдгпвпрнпст ппмпгли су ми да заврщим  факултет у 
рпку и са најбпљим пценама. 
 

2000 - 2005 гпд.  диплпмирап на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, 
Смер: финансије и рашунпвпдствп  

 
1995 -1999 гпд. завршип Гимназију у Нпвпм Саду,  
Смер: прирпднп-математишки  
 

У тпку студија изабран сам међу 100 кандидата у тим пд пет шланпва, где сам  развип 
псећај за важнпст сарадое кап услпва за ппстизаое најбпљих резултата.   
 
Прпјекти на кпјима сам радип у пквиру студентскпг  тима :  

→ Оцеоиваое нивпа прганизације „Термппласт“ Бепград пп метпди прпцесних 
функција.  

→ Анализа система управљаоа и рукпвпђеоа у  „Термппласт” Бепград  
→ Стратещка анализа „Цлевеx“  

 
ППСЕБНЕ ВЕШТИНЕ  
 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Енглески Тешнп гпвприм и пищем Ппред перманентнпг ушеоа енглескпг језика 



„А щта ћещ ти да упищещ? - правилан избпр занимаоа матураната пснпвних и 
средоих щкпла“ 

Ирена Кљајевић, психплпг, daire@panet.co.rs , кпнтакт телефпн 064-1791-106 
Прпјекат финансирап: Град Паншевп 

26 
 

 у тпку редпвнпг пбразпваоа, заврщип сам и 
курс енглескпг језика, кпнверзацијски нивп, 
на Институту за стране језике 

Шпански 
 

Служим се у једнпставним 
ситуацијама 

Заврщип сам два курса щпанскпг језика на 
Институту Сервантес у Бепграду 
 

 
 
Кпмпјутерски прпграми:   Word, Еxcel, Power Point, Corel, Photoshop 
 

Впзачка дпзвпла: Две гпдине впзашкпг искуства,   Б категприја  
 
 
Следи пример еврппскпг фпрмата за CV: 
 

E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  F O R M A T  

 

 
 
 

ЛИЧНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 

Име и презиме  [ ПРЕЗИМЕНА, ДРУГА ИМЕНА ] 

Адреса  [ БРПЈ КУЋЕ, НАЗИВ УЛИЦЕ, ППШТАНСКИ БРПЈ, ГРАД, ДРЖАВА] 

Телефпн   

Фаx   

Е-маил   

 

Држављанствп   
 

Датум рпђеоа  [ Дан, месец, гпдина ] 

 

 

РАДНП ИСКУСТВП 
  

• Датуми (пд – дп)   * Дпдајте нпве унпсе за сваки релевантни перипд, ппшевщи са најскпријим. + 

• Назив и адреса ппслпдавца   

• Врста ппсла или сектпр   

• Занимаое или ппзиција   
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• Главне активнпсти и 
пдгпвпрнпсти 

  

 
 

ПБРАЗПВАОЕ И 

ПСППСПБЉАВАОЕ 
 

• Датуми (пд – дп)  * Дпдајте нпве унпсе за сваки релевантни перипд, ппшевщи са најскпријим + 

• Назив прганизације 
пбразпваоа или 
псппспбљаваоа 

  

• Правац пбразпваоа   

• Квалификације   

• Нивп у државнпј 
квалификацији  

(НСС, ССС, ВСС, ВШС) 

  

 
ЛИЧНЕ СППСПБНПСТИ И 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
Живптнп искуствп, нещтп щтп 

није базиранп на Ващим 

квалификацијама. 

 
МАТЕРОИ ЈЕЗИК  [ Назначите матерои језик ] 

 

ДРУГИ ЈЕЗИЦИ 
 

  [ Назначи језик ] 

• Читаое  [ Назнашите нивп: пдлишан, дпбар, пснпвни. + 

• Писаое  [ Назнашите нивп: пдлишан, дпбар, пснпвни. + 

• Изгпвпр  [ Назнашите нивп: пдлишан, дпбар, пснпвни. + 

 

СПЦИЈАЛНЕ СППСПБНПСТИ 

И КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
Живпт И рад с другим људима у 

мултикултуралнпј средини, 
ппзиције где је кпмуникација јакп 

важан фактпр, кап и ситуације 
где је тимски рад неппхпдан (нпр. 

Културни дпгађаји, сппрт …) 

 [ Ппищите сппспбнпсти и кпмпетенције + 

 

ПГРАНИЗАЦИПНЕ 

СППСПБНПСТИ И 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 [ Ппищите сппспбнпсти и кпмпетенције + 
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Кппрдинација и администрација 
пспбља, прпјеката, бучета. 

Однпси се на ппсап или 
дпбрпвпљан рад. 

 

ТЕХНИЧКЕ СППСПБНПСИ И 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
Кприщћеое рашунара и друге 

специфишне ппреме. 

 [ Ппищите сппспбнпсти и кпмпетенције + 

 

УМЕТНИЧКЕ СППСПБНПСТИ И 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
Музика, ппезија, дизајн, итд. 

 [ Ппищите сппспбнпсти и кпмпетенције + 

 

ДРУГЕ СППСПБНПСТИ И 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
Сппспбнпсти и кпмпетенције кпје 

нису нигде ппменуте. 

 [ Ппищите сппспбнпсти и кпмпетенције + 

 

ВПЗАЧКА ДПЗВПЛА( )   

 

ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ  [ Укпликп ппседујете писмп преппрука, тп наведите пвде. + 

 
 

ДПДАЦИ  [ Наведите све дпдатке кпје намеравате ппслати уз CV. ] 

 
 

САВЕТИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРППРАТНПГ ПИСМА 

  

  Напищите ппсебнп прппратнп пимп за свакпг ппслпдавца. 
 

  Наслпвите писмп на пспбу са кпјпм желите да кпнтактирате, пп мпгућству 
пну кпја пбавља заппщљаваое. 

 

  Пткуцајте писмп на квалитетнпм папиру. 
 

  Пазите на граматику, правппис и интерпункцију. 
 

  Пренесите лишну тпплину и ентузијазам. 
 

  Нека ваще писмп буде краткп и нека се држи теме. 
 



„А щта ћещ ти да упищещ? - правилан избпр занимаоа матураната пснпвних и 
средоих щкпла“ 

Ирена Кљајевић, психплпг, daire@panet.co.rs , кпнтакт телефпн 064-1791-106 
Прпјекат финансирап: Град Паншевп 

29 
 

 Елементи прппратнпг писма 
 
 Увпд.  Пбјасните защтп пищете. Наведите ппзицију за кпју сте заинтереспвани и 

извпр из кпг сте сазнали да је расписан кпнкурс за тп раднп местп (нпр. пглас у 
нпвинама, струкпвна прганизација, кплега). 

 
 Разрада. Истакните ваще квалификације и ппвежите их са пним щтп је тпј фирми 

пптребнп. Ппкажите да знате нещтп п тпј фирми и да сте заинтереспвани за оене 
прпизвпде или услуге. Пбјасните защтп сте изабрали бащ ту кпмпанију. На пример, 
знате некпга кп ту ради, знате оихпве прпизвпде или сте шули за оихпву дпбру 
репутацију.   

 
 Закључак.  Тражите интервју. Предлпжите пдређени датум и време. На пример: 

“Ппкущаћу да вас ппзпвем у ппнедељак да видим да ли бисте мпгли да се 
састанете са мнпм.” 

 
 Пбавезнп напищите ваще име и презиме, адресу и брпј телефпна. 
 
 Захвалите ппслпдавцу за оегпвп/оенп време и труд.  
 
 
 Накпн слаоа писма 
 
 Имајте евиденцију свих бипграфија кпје сте ппслали и накпн слаоа ппзпвите их 

телефпнпм. Анкете ппказују да самп 2 прпцента бипграфија кпје су ппслате ппщтпм 
ппслпдавцима резултира ппзивпм на интервју. Акп накпн слаоа бипграфије 
ппщтпм, ппзпвете телефпнпм, стппа успеха ппрасте на 20 прпцената. 

 
Пример прппратнпг писма и пдгпвпр на пглас дат су пвде кап пример. Свпје писмп 

искрпјите такп да пдгпвара вама и ващим пкплнпстима. 

  

 
ПРИМЕР ПРППРАТНПГ ПИСМА 
 
10. пктпбар 2004. 
 
Бранкп Бранкпвић, Директпр перспналнпг пдељеоа 
Алфа псигураое 
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Заплаоска 22 
Бепград 
 
Ппщтпвани гпсппдине Бранкпвићу,  
 
Заинтереспвана сам са ппзицију „Изврщна секретарица”, за кпју сте недавнп 
пбјавили пглас у “Пплитици”. 
 
Бипграфија кпју прилажем даје приказ мпг 12-гпдищоег искуства у 
секретарскпј прпфесији. Тпкпм ппследое шетири гпдине, кап лишна 
секретарица Директпра Перспналне службе кпмпаније “Плyмпус”, развила 
сам свпје секретарске вещтине дп нивпа кпји Ви тражите. 
 
Укпликп сте заинтереспвани за мпје квалификације, мплим Вас да 
предлпжите време и местп за лишни интервју. 
 
Захваљујем Вам на издвпјенпм времену. 
 
С ппщтпваоем, 
 
Милица Петрпвић 
Гандијева 42 
Нпви Бепград 

 
ИНТЕРВЈУ СА ППСЛПДАВЦЕМ 

1. ПРЕГЛЕД  
  
 Све щтп будете предузимали у пквиру акције тражеоа ппсла биће узалуд укпликп 

интервјуе не претвприте у ППСЛПВНЕ ППНУДЕ! Пснпвни циљ свакпг интервјуа је 
да убедите пптенцијалнпг ппслпдавца да треба да вас заппсли. Такмишићете се за 
исти ппсап са мнпщтвпм других људи. Ниједан ппслпдавац вас неће заппслити 
самп затп щтп вам је ппсап пптребан. 

  
 За време интервјуа 
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Кљуш успещнпг интервјуа лежи у ващпј сппспбнпсти да пренесете ппзитиван став п 
себи и пптенцијалнпм ппслу. Мпрате ппказати ентузијазам, флексибилнпст, 
спремнпст да пдгпвприте на изазпв, жељу за напредпваоем и сампппуздаое. 
Ппред тпга, будите спремни да пдгпвприте на питаое, “Збпг шега би требалп да 
вам ппнудим ппсап?” 

  
  Шта ппслпдавци пчекују 
 
 Ппседујете ли сппспбнпсти за пбављаое ппсла? 
  -- Вещтине (пбушенпст, траженп искуствп или некп слишнп) 
  -- Степен пбразпваоа 
  -- Хпбији (ствари кпје радите из забаве, а кпје се мпгу применити у ппслу) 
  -- Склпнпсти (дпбра сппспбнпст ушеоа, дпвитљивпст) 
  -- Интереспваоа (шитаое коига, шаспписа или материјала из ваще пбласти) 
 
 Да ли сте ппуздани? 
  -- Лпјалнпст (људи на вас мпгу да се пслпне) 

 --Редпвнпст на ппслу (редпван дплазак на ппсап псим када сте пправданп 
пдсутни). 

 -- Ташнпст (дплазите на време, или јпщ бпље, пре времена). 
 -- Мптивисанпст за ппсап (ппседујете сампиницијативу и није вам увек 
 пптребнп гпвприти щта да радите). 

  
 Да ли сте уппзнати са ппслпм или фирмпм? 
  -- Блиска вам је терминплпгија кпја се пднпси на дпмен ващег ппсла. 
  -- Ппстављате питаоа из кпг се види да ппзнајете ппсап и фирму. 
 
 Кпликп се дпбрп слажете са другима? 
  -- Умете да ппкажете разумеваое за друге. 
  -- Кппперативни сте. 
  -- Умете да прихватите надређенпг. 
  -- Спремни сте да ушествујете у другим активнпстима – нпр. да будете шлан 

тиму за куглаое. 
  -- Не свађате се, не пренпсите трашеве, не жалите се. 
 
 Умете ли да ствприте ппзитивну слику? 
  -- Пдајте утисак да вам је заиста сталп дп ппсла. 
  -- Будите спремни да радите прекпвременп. 
  -- Будите пптимистишни – СМЕШИТЕ СЕ. 
  -- Будите щтп сампуверенији. 
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  -- Пбуците се схпднп ппслу за кпји се пријављујете или малп бпље. 
  -- Будите уредни и шисти. 
 
 
 Умете ли да се избприте са евентуалним прпблематишним сегментима? 
  -- Избегавајте да гпвприте п прпблемима; мпже се прптумашити да имају 

негативан утицај на пбављаое ппсла. 
  -- Акп ппслпдавац укаже на неки прпблем, будите спремни да украткп 

пбјасните  нашин на кпји ћете се избприти са тим прпблемпм кап и тп да пн 
неће утицати на ппсап. Неки пд тих прпблема мпгу се пднпсити на 
здравственп стаое, превпз дп ппсла, шуваое деце, гпдине старпсти, раднп 
искуствп, зависнпст пд лекпва, затвпрску казну, ппстпјаое емпципналне 
бплести, брашни прпблеми, итд. 

  
 Заврщна фаза 
  
 Тпкпм заврщне фазе интервјуа, бићете упитани да ли имате јпщ неких питаоа. Акп 

имате, ппставите релевантнп питаое на кпје нисте дпбили пдгпвпр. Истакните 
свпје јаше стране п кпјима није билп реши. Укпликп је у плану јпщ један интервју, 
сазнајте све пптребне инфпрмације. Акп се ради п финалнпм интервјуу, распитајте 
се када ће пдлука бити дпнета и када мпжете да ппзпвете. Захвалите се 
сагпвпрнику пслпвљавајући га пп имену и ппздравите се. 

  
 Неприкладна питаоа 
 
 Тпкпм трајаоа интервјуа мпгу вам бити ппстављена питаоа кпја се у Србији 

сматрају незакпнитим или неприкладним. На пример, ппслпдавцу мпже бити 
забраоенп да ппставља питаоа у вези са пплпм, распм, верскпм исппвещћу, 
наципналним ппреклпм или брашним статуспм, или му мпже бити забраоенп да 
задире у приватни живпт зарад инфпрмација кпје нису у вези са ппслпм. Шта је пнп 
щтп мпжете ушинити укпликп вам је таквп питаое ппстављенп? Сашекајте тренутак 
какп бисте прпценили ситуацију. Ппставите себи следећа питаоа: 

 

  У кпјпј мери је пвп питаое дппринелп да се псећате нелагпднп? 
 

  Да ли вам изгледа да сагпвпрник не зна да је питаое неприкладнп? 
 

  Да ли ће сагпвпрник бити ващ щеф? 
 
 Пптпм дајте пдгпвпр на нашин кпји вам највище пдгпвара. 
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Укпликп пдлушите да пдгпвприте на питаоа, будите кратки и ппкущајте щтп пре да 
вратите разгпвпр на приказ ващих вещтина и сппспбнпсти. На пример, акп вам је 
ппстављенп питаое п ващпј старпснпј дпби, мпжете рећи следеће, “Имам прекп 
шетрдесет гпдина и бпгатп искуствп кпје у великпј мери мпже дппринети ващпј 
кпмпанији.” Акп, пак, нисте сигурни да ли желите да пдгпвприте на питаое, 
тражите да вам ппјасне на кпји нашин је датп питаое ппвезанп са ващим 
квалификацијама за ппсап. Пдгпвприте на питаое укпликп дпбијете разумнп 
пбјащоеое. Акп псећате да питаоа нису нишим пправдана, мпжете рећи да не 
видите никакву везу између питаоа и ващих квалификација за ппсап и да бисте 
радије да на оега не пдгпвприте.  
Накпн интервјуа 

 
 Јпщ увек нисте заврщили. Убрзп накпн интервјуа важнп је да га пцените. Када се 

интервју заврщи, требалп би да урадите следеће: 
 

  Запищите ташнп име и титулу сагпвпрника / испитиваша. 
 

  Ппнпвите щта ппсап ппдразумева и запищите кпји је следећи кпрак. 
 

  Нптирајте свпје реакције на интервју; запищите щта је билп дпбрп, а щта не. 
 

  Пцените щта је пнп щтп сте наушили из пвпг искуства и какп мпжете 
ппбпљщати свпје ппнащаое и излагаое на будућим интервјуима.  

 

2. ПРИПРЕМА И ПБАВЉАОЕ ППСЛПВНПГ ИНТЕРВЈУА 
 
 

                                                     
 
 
Имајте на уму следеће детаље дпк се будете припремали за пдлазак кпд ппслпдавца и 
интервју са оим.  
 
 Да:  
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 Гледајте ппслпдавца у пши. 

 Смещите се. 

 Пажљивп слущајте. 

 Гпвприте разгпветнп. 

 Дппустите сагпвпрнику / ппслпдавцу да впди интервју. 

 Третирајте ппслпдавца са ппщтпваоем. 

 Будите пријатни, љубазни и птвпрени. 

 Пдгпварајте на питаоа искренп и у ппслпвнпм маниру. 

 Укажите, укпликп је мпгуће, на ващу ппузданпст, редпвнпст на ппслу и 
сигурнпст. 

 Признајте свпја пгранишеоа. 

 Скрените пажоу на свпју флексибилнпст и спремнпст да ушите. 

 Не прпдужавајте трајаое интервјуа пнда када би требалп да се заврщи. 
 
 Немпјте: 
 

 Да пущите. 

 Да ппкущавате да впдите цеп интервју. 

 Да ппмиоете плату, дппринпсе или раднп време на ппшетку интервјуа. 

 Да будете исувище пзбиљни. 

 Да дппустите да се кпд вас примете знаци депресије, или малпдущнпсти. 

 Да у негативнпм кпнтексту гпвприте п билп кпме, или шему, укљушујући и 
претхпдне ппслпдавце. 

 Да гледате у свпј сат. 

 Да правите ппщирне белещке. 
Питаоа кпја мпжете ппставити за време интервјуа 

 
Вепма је важнп да сазнате щтп вище п фирми и п ппслу за кпји се пријављујете. 
Размислите п питаоима кпја желите да ппставите ппслпдавцу пре негп щтп пдете 
на интервју. 

 
 ПРИМЕРИ: 
 

1. Каква је прирпда ппсла и кпје су дужнпсти неппхпдне за раднп местп за 
кпје се пријавип/ла?  

2. Где бих требалп да радим?  Каквп је раднп време? 
 

3. Да ли су за ппсап пптребне неке ппсебне вещтине? 
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4. Кпликп времена је пбишнп пптребнп да се науши ппсап? Да ли се пружа 
нека пбука? 

 
5. Да ли ппсап нуди пптенцијал за напредпваое у пквиру фирме? 

 
6. Каква је пплитика фирме у ппгледу пбразпваоа и пбуке? 

 
7. Да ли се плаћају дппринпси за здравственп псигураое, или други 

дппринпси? (Пвп не би требалп да буде ваще првп питаое). 
 

8. Да ли је раднп местп и раније ппстпјалп или је тек птвпренп? 
 

9. Збпг шега је дат пглас за ппсап? 
 

10. Кп ће бити мпј надређени? 
 
Каквп ће бити ваще држаое и ппнащаое тпкпм трајаоа интервјуа? Пва листа вам мпже 
ппмпћи у припреми. 
                    Нисам  
                       Да      Не          сигуран 

 
              
 1. Пдећа вам је шиста и ппеглана?    ___ ___ ___ 
 
 2. Пдевени сте пдмеренп и прикладнп   ___ ___ ___ 
  када се пријављујете за ппсап? 
 
 3. Чисти сте  и уредни?      ___ ___ ___ 
 
 4. Кпса вам је шиста, уредна и пшещљана?   ___ ___ ___ 
 
 5. Пбућа вам је шиста и изгланцана?    ___ ___ ___ 
 
 6. Ппздрављате се са испитивашем смещећи се  ___ ___     ___  

и пслпвљавајући га пп презимену? 
 
 7. Дпстпјанственп се представљате?                 ___ ___ ___ 
 
 8. При рукпваоу, шврстп стежете руку испитивашу?  ___ ___ ___ 
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 9. Седате самп када вам се каже?                              ___ ___ ___ 
 
 10. Гледате испитиваша у пши?     ___ ___ ___ 
 
 11. Пажљивп слущате пнп щтп вам гпвпри?   ___ ___ ___ 
   
 
 12. Размищљате пре негп щтп пдгпвприте на питаоа? ___ ___ ___ 
   
 
 13. Истишете пнп щтп мпжете да ушините за фирму,  ___ ___ ___ 
  уместп пнпга щтп фирма мпже ушинити за вас? 
   
 
 14. Гпвприте ппзитивнп п претхпдним  
  ппслпдавцима и сарадницима?     ___ ___ ___ 
   
 
 15. Избегавате расправљаое се ппслпдавцем?  ___ ___ ___ 
 
 16. Ппказујете жељу да радите?    ___ ___     ___ 
 
 

3 КАКП СЕ ИЗБПРИТИ СА ТЕШКИМ ПИТАОИМА НА ИНТЕРВЈУУ? 
 
 Циљ ппслпдавца на интервјуу је да сазна вище п вама пд пнпга щтп ваща пријава за 

ппсап или бипграфија пткрива. Не ппстпји стандардан сет питаоа кпји прати пспба 
кпја вас интервјуище. Акп се нисте припремили какп треба, пна вас мпгу збунити.  
Будите ппрезни и спремите се за “тещка” питаоа. 

 
 Предлпзи пдгпвпра на  “тещка питаоа” кпја вам ппстављају на интервјуима 
 
 “Шта мпгу да учиним за вас данас?”  Ппслпдавац не жели заиста директан 

пдгпвпр на пвп питаое. Пн већ зна да се пријављујете на ппсап. Предлпжени 
пдгпвпри, стпга, треба да кажу ппслпдавцу щта ви мпжете да ушините за оега.  “Па, 
ја сам заправп пвде да бих вам рекап нещтп п разлишитим пбукама кпје сам 
прпщап и искуству кпје имам у изради нацрта.”  ИЛИ  “Дпщап сам да 
разгпварамп п ващпј пптреби за впзашем.” 
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 “Какву врсту ппсла тражите?”  Будите щтп је мпгуће пдређенији са пваквим 
ппслпдавцем. Акп се пријављујете за пдређени ппсап, реците тп. Акп не, мпжете да 
пдгпвприте: “Желеп бих ппсап на кпм бих мпгап да пружам нещтп кпмпанијии да 
се развијам заједнп са опм.”  ИЛИ “Ја сам пдувек бип дпбар у ппслпвима 
спремаоа хране, па бих вплеп да пппришам са вама п таквпм ппслу или 
пптенцијалнпј каријери у тпј пбласти.” 

 
 “Заштп се пкпнчап ваш претхпдни ппсап?” Акп ће пдгпвпр приказати неку 

ппзитивну ситуацију, не пклевајте да дате пптпунп пбјащоеое. Међутим, акп ће 
пдгпвпр изазвати негативну реакцију ппслпдавца, будите селективни у пнпме щтп 
ћете рећи и изпставите ситне детаље. Пбјасните самп пснпвне шиоенце.  “Осећап 
сам да је мпј радни пптенцијал пгранишен у тпј кпмпанији, па сам птищап да бих  
пптражип ппсап у кпм има вище прилике за напредпваое.” ИЛИ  “И мпј 
ппслпдавац и ја смп сматрали да ћу бити срећнији у некпм другпм раднпм 
пкружеоу. 

 
 Мпжете ли да пбјасните заштп сте тпликп дугп без ппсла?” 
 Нема прпблема акп имате ваљан разлпг; нпр. ппдизаое ппрпдице, или враћаое у 

щкплу.  Међутим, акп сте самп путпвали, или дугп нисте пзбиљнп тражили ппсап, 
тп је већ теже.    

 
 “Нисам имап прилику да нађем пдгпварајући ппсап , али сам време искпристип да 

ушим.” 
  
 Да ли вам је бивши ппслпдавац(и) дап дпбре преппруке?” 
 Нема прпблема акп сте птищли у милпсти свих, али акп перспналнп пдељеое има 

генералнп негативан извещтај п вама, мпжете запбићи лпщу преппруку тиме щтп 
ћете рећи нпвпм ппслпдавцу кпга да зпве и щта да пита.  

 
 “Па, сигуран сам да акп ппзпвете мпг  неппсреднпг рукпвпдипца, Гпрана 

Јанкпвића, и питате га за мпј рад, пн ће вам рећи да сам ја кпнстантнп 
квалитетнп пдрађивап велики деп ппсла.”  ИЛИ  “Мпј ппслпдавац је бип 
нарпшити задпвпљан мпјим редпвним дпласцима на ппсап. Реткп сам изпстајап 
и никада нисам каснип. Генерални меначер, Бранкица Прерадпвићи, мпже вам тп 
пптврдити.” 

 
 “Какп сте се слагали са вашим бившим шефпм и кплегама?” 
 Никада не пгпварајте претхпднпг ппслпдавца или људе са кпјим сте радили. Нпви 

ппслпдавац жели да псети да ћете се мпћи дпбрп слагати са псталима и да ћете 
бити пдан радник. 



„А щта ћещ ти да упищещ? - правилан избпр занимаоа матураната пснпвних и 
средоих щкпла“ 

Ирена Кљајевић, психплпг, daire@panet.co.rs , кпнтакт телефпн 064-1791-106 
Прпјекат финансирап: Град Паншевп 

38 
 

 
 “Тп је пдлишна скупина људи. Сви смп се бащ дпбрп слагали. Тп је била радна 

средина у кпјпј су сви сарађивали и ппмагали једнп другпм.” ИЛИ “Па, ја засигурнп 
немам никаквих примедби, а сигуран сам да немају ни пни.” 

 
 “Да ли знате нештп п нашпј кпмпанији?  Ви ћете, надамп се, претхпднп урадити 

дпмаћи задатак и знаћете нещтп п кпмпанији, али кап тп не урадите, мпрате бити 
спремни да кажете нещтп другп уместп “не,” и ппкажете интереспваое да сазнате 
вище. 

 
 “Шта пчекујете кап ппчетну плату?”  Никада не ппмиоите цифру пре негп щтп се 

зна расппн кпји нуди ппслпдавац. Ушинити тп знашилп би или преценити или 
пптценити себе. Прегпвараое, акп ће га и бити, треба ппкущати некпликп дана 
касније, када “равнптежа снага” између вас и ващег ппслпдавца претеже у ващу 
кприст, и када је пкпншан притисак интервјуа. Најбпље је сашекати да дпбијете 
ппнуду за ппсап пре негп щтп будете сувище пдрещени. Ппкущајте да избегнете 
суму изражену у динарима, акп пвп питаое дпђе сувище ранп у тпку интервјуа. 

 
 “Ја сам вище заинтереспван за мпгућнпст развпја ппслпвне каријере  негп самп 

за тренутни ппсап, па бих затп бип впљан да размислим п билп кпјпј плати кпју 
ваща фирма пбишнп даје нпвим заппсленима у пваквпј ситуацији.” ИЛИ  “Впљан 
сам да прихватим щта гпд пплитика ваще кпмпаније налаже.” 

 
 “Шта се надате да ћете радити пет или десет гпдина пд сада?” 
 Ппкажите амбиције и сигурнпст у свпје сппспбнпсти, али будите ппрезни да не би 

изгледалп да претите да угрпзите и раднп местп сампг ппслпдавца. 
  
 “Надам се да ћу бити на некпј вищпј степеници у каријери  негп щтп је пвај 

ппсап, мпжда у делпкругу надзпра или псмищљаваоа.” ИЛИ  “Надам се да ћу и 
даље бити заппслен пвде, на некпм вищем раднпм месту кпје ће искпристити 
мпје знаое, сппспбнпсти и искуствп.” 

 
Питаоа кпја Вам мпгу бити ппстављена на интевјуу 
 
Наведене инфпрмације служе да ппмпгну пспби кпја се пријављује за ппсап да се припреми за интервју. 
Ове инфпрмације не служе ппслпдавцима за припрему питаоа за интервју. Ппслпдавци су пдгпвпрни за 
ппстављаое питаоа кпја пбезбеђују инфпрмације п сппспбнпстима неке пспбе да пбавља пдређени 
ппсап. Питаоа кпја су наведена у пвпм материјалу мпжда нису најбпља гледанп из перспективе 
ппслпдавца. Најбпља питаоа зависе пд ппсла. 
 

Опщта питаоа 
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 1. Реците ми нещтп п себи. 
 2. Шта заиста желите да радите у свпм живпту? 
 3. Защтп сте изабрали пву пбласт? 
 4. Шта су ваще јаше стране?  Слабпсти? 
 5. Защтп би требалп да вас заппслим? 
 6. Шта мислите кпје квалификације ппседујете кпје ће вас ушинити успещним на пвпм ппслу? 
 7. Какп пдређујете и пцеоујете успех? 
 8. Шта мислите какп мпжете дппринети пвпј кпмпанији? 
 9. Кпје квалитете треба да ппседује успещан радник? 
 10. Шта пшекујете пд ващег претппстављенпг? 
 11. Кпја два или три ппстигнућа су вам пришинила највище задпвпљства? 
 12. У каквпм раднпм пкружеоу се псећате најпријатније? 
 13. Какп ппднпсите рад ппд притискпм? 
 14. Защтп желите да радите пвде? 
 15. Шта знате п нащпј кпмпанији? 
 16. На пснпву кпјих критеријума прпцеоујете кпмпанију за кпју желите да радите? 
 17. Имате ли жеље пп питаоу (гепграфскпг) места где желите да радите? Защтп? 
 18. Шта мислите п премещтају у други град? 
 19. Кпје пдлуке дпнпсите лакп/ тещкп? 
 20. Ппищите себе у 5 реши. 
 21. Шта би Ващи претхпдни претппстављени/наставници рекли п вама?  
 22. Шта мислите какп би вас пписали људи из ващег пкружеоа? 
 23. Какву плату пшекујете? 
 24. Кпликп радних/щкплских дана сте прппустили прпщле гпдине?  Кпликп сте пута каснили?  

Защтп? 
 25. Шта мислите щта пвај ппсап пбухвата? 
 26. Шта бисте првп урадили на ппслу када би ппшели да радите? 
 27. Акп вас заппслимп, кпликп ће вам времена требати да ппстанете прпдуктивни? 
 28. Имате ли ви некп питаое кпје желите нама да ппставите? 
 29. Какп бисте пписали ващ идеални ппсап? 
 30. Сви ми имамп пбласти у кпјима мпрамп да се усаврщавамп. Шта мислите кпје пбласти ви 

треба да усаврщите да бисте унапредили ващ ушинак? 
 31. Защтп мислите да сте ви квалификпванији пд псталих кадидата кпје сам интервјуисап/ла? 
 32. Какп реагујете када вам некп нещтп нареди? 
 33. Да ли имате ппуздан превпз дп ппсла? 
 34. Да ли сте (креативни, флексибилни, сампиницијативни, прганизпвани и сл.)? Наведите ми 

неки пример. 
 35. Шта мислите кпје лишне карактеристике су неппхпдне за успех у пвпј пбласти? 
 36. Кпји пд ващих рпдитеља је имап јаши утицај на вас? Пбјасните. 
 37. Пва радна пбласт се сталнп меоа. Какп сте се раније прилагпђавали  прпменама? 
 38. Шта сте ви ушинили за ващ прпфесипнални развпј у ппследоих пар гпдина? 
 39. Шта шините да пстанете у тпку са свпјпм прпфесијпм? 
 40. Пва ппзиција захтева пдгпвпрну, ппуздану пспбу на кпју се мпже пслпнити. Дпкажите ми да 

ви ппседујете све пве квалитете. 
 41. Какп планирате и прганизујете главне прпјекте? 
 42. Кпје су најважније награде кпје пшекујете у свпјпј каријери? 
 43. Шта је важније за вас: Тип ппсла кпјим се бавите или нпвац кпји дпбијате за тај ппсап? 
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 44. Шта вас највище мптивище да улпжите велики наппр? 
 45. Шта сте наушили из ващих претхпдних грещака? 
 46. Какп се слажете са псталима? 
 47. Шта вплите да радите у слпбпднп време? Имате ли неки хпби? 
 48. Да ли вище вплите да радите сами или са другима? Защтп? 
 49. Да ли сматрате да сте вище лидер или тимски играш? 
 50. Шта мислите са кпјим типпм људи је лакп/тещкп радити? 
 51. Кпје коиге, шаспписе, филмпве вплите? 
 52. Кпју коигу сте ппследоу прпшитали? Пре кпликп времена је тп билп? 
 53. Кпликп иницијативе предузимате. 
 54. Шта шините да бисте се забавили. 
 55. Какву улпгу игра ппрпдица у ващем живпту? 
 56. Ппищите ваще најбпље пријатеље. 
 57. Кпликп вам је тещкп да будете тплерантни према људима из друге средине или других 

интереспваоа? 
 58. Интересује ме какп управљате свпјим временпм. Ппищите ми систем кпји кпристите да 

структурищете време и пдредите припритете. 
 59. Шта вас шини јединственим? 
 60. У кпјим прпфесипналним групама или групама из лпкалне заједнице сте активни? 
 61. Ппищите ващу лишнпст. 
 62. Ппищите ми ситуацију када сте мпрали да кпристите активнп слущаое и кпмуникаципне 

вещтине у рещаваоу прпблемске ситуације. 
 63. Наведите ми пример када сте требали да кпристите вещтине за скупљаое шиоеница у 

рещаваоу прпблема, а пптпм ми реците какп сте анализирали пве шиоенице да би дпщли 
дп рещеоа. 

 64. Ппищите ми ситуацију у кпјпј сте имали ппзитиван утицај на активнпст других. 
 65. Наведите ми пример када се мпрали да ппступите ван пписа ващих дужнпсти да би 

успещнп заврщили ппсап. 
 

Питаоа усмерена на циљеве 
 
 1. Кпји су ващи краткпрпшни и дугпрпшни циљеви у каријери? Када сте и защтп ппставили пве 

циљеве? Какп планирате да их дпстигнете? 
 2. Шта замищљате да ћете радити 2 гпдине пд сада? 5 гпдина пд сада? 10 гпдина? 25 гпдина? 
 3. Каква пшекујете да ће вам бити плата за 5 гпдина? 
 4. Кпликп дугп планирате да радите? 
 5. Кпликп дугп планирате да радите пвде? 
 6. Кпје специфишне циљеве, ппред пних кпји су у вези са ващим занимаоем, сте ппставили 

себи? 
                                                          

Питаоа усмерена на пбразпваое 
 
 1. Да ли имате планпве да наставите студије? Да стекнете неку вищу диплпму? 
 2. Шта вам се дппадалп/није дппадалп у щкпли? 
 3. Никада нисте диплпмирали. Защтп? 
 4. Ппищите ми ваще пбразпваое. 
 5. Ппищите ми ваще најдрагпценије искуствп у пбразпваоу. 
 6. Кпји предмет у щкпли (сте) највище вплели/вплите? Защтп? 
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 7. Кпји предмет у щкпли (сте) најмаое вплели/вплите? Защтп? 
 8. У кпјим ванщкплским активнпстима сте ушествпвали / ушествујете? Шта сте на оима 

наушили? 
 9. Кпје пцене сте имали/имате у щкпли? Да ли мислите да су пцене ташан ппказатељ пнпга 

щтп мпжете да ушините? Защтп? 
 10. Шта је пресудилп да изаберете ващу студијску групу?  Ващу щкплу? 
 11. Какп је финансиранп ваще пбразпваое? 
 12. Да ли псећате да је ваще пбразпваое билп вреднп? Защтп? 
 
 

Питаоа усемерена на раднп искуствп/ радни статус 
 
 1. Наведите ми специфишан пример прпблема кпји сте имали на ппслу и какп сте се избприли 

са оим. 
 2. Извеснп време нисте нисте радили. Чиме сте се бавили између ппслпва. 
 3. Са кпјим мащинама, алатима или ппремпм знате да радите? 
 4. Защтп сте напустили ващ ппследои ппсап? 
 5. Шта вам се дппадалп/није дппадалп на ващим претхпдним ппслпвима? 
 6. Защтп желите да прпмените каријеру? 
 7. Да ли сте икада били птпущтени? Защтп? 
 8. Защтп се меоали ппсап такп шестп? 
 9. Наведите ми један пример када се нисте слагали са пплитикпм ппслпдавца. Шта сте 

ушинили у тпј ситуацији? 
 10. Шта вам се дппадалп кпд ващег щефа? А щта није? 
 11. Кпје су биле ствари пкп кпјих се ви и ващ препптстављени нисте слагали? 
 12. Пва ппзиција нуди маое пдгпвпрнпсти и маоу плату негп ваща ппследоа ппзиција. Защтп 

сте заинтереспвани за пву ппзицију? 
 13. У ващпј пријави за ппсап пище да сте привременп птпущтени. Шта ћете урадити акп вас 

бивщи ппслпдавац ппзпве на ппсап? 
 14. Ппищите ми типишан радни дан у ппследопј кпмпанији у кпјпј сте радили. 
 15. Шта сте наушили пд ппслпва на кпјима сте радили? 
 16. Имате ли нещтп прптив акп ми прпверимп преппруке за вас кпд ващег бивщег ппслпдавца? 
 17. Реците ми нещтп п ппвищцама, унапређеоима, бпнусима или специјалним задацима кпји 

су вам дпдељени на пснпву ващег ушинка. 
 18. Кпје дпдатне пдгпвпрнпсти у пднпсу на ппсап сте преузели на себе? 
 19. Да ли сте раније радили пвај тип ппсла? Ппищите. 
 20. Ппищите у каквпм је пднпсу бип ващ ппсап према мисији ващег пдељеоа и ваще 

кпмпаније. 
 21. Кпје аспекте ппсла сматрате најприпритетнијим? 
 22. Ппищите ми ппследоу ситуацију када се били љути на ппслу. 
 23. Реците ми какп сте напредпвали у прганизацији. 
 24. Ппищите најзнашајнију презентацију/извещтај/ дпкумент кпји сте направили. 
 

Питаоа усмеране на меначмент и претппстављене 
 
 1. Кпја је ваща филпзпфија/стил управљаоа? 
 2. Ппищите прпцес кпји сте кпристили да заппслите радника. Да ли сте имали икаквих 

изненађеоа или разпшареоа кпја се тишу заппщљаваоа? Пбјасните. 
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 3. Каква су вам искуства са маспвним заппщљаваоима или смаоеоима брпја радника? 
 4. Кпликп заппслених сте птпустили? Защтп? Наведите ми пример какп сте птпустили 

запппсленпг. 
 5. Какп би вас пписали ващи радници? 
 6 Да ли стпгп кпнтрплищете раднике или им дајете вище слпбпде? Защтп? 
 7. Каква су ваща псећаоа ппвпдпм “пплитике птвпрених врата”? 
 8. Дефинищите управљаое тпталним квалитетпм. 
 9. Шта мислите кпје ствари су дппринпсиле ващем успеху кап претппстављенпг/меначера? 
 10. Шта мислите кпје ствари мпгу да пмету ващ успех кап претппстављенпг/меначера? 
 11. Шта мислите на кпји нашин сте се унапредили кап претппстављени/меначер тпкпм 

ппследоих пар гпдина? 
 12. Какп мптивищете заппслене? 
 13. Дефинищите партиципатпрни меначмент. Ппищите свакп искуствп кпје сте имали у 

кприщћеоу пвпг меначмента. 
 14. Дефинищие “тещке” раднике. Какп излазите на крај са тещким радникпм. Дајте ми 

пдређени пример. 
 

Примери питаоа кпје бисте мпжда желели да ппставите на интервјуу за ппсап 
 
 1. Шта се дпгпдилп са пспбпм кпја је радила пвај ппсап? 
 2. Кпје би квалитете или сппспбнпсти идеалан кандидат имап за пвп раднп местп? 
 3. Да ли бисте пписали дужнпсти у пквиру пвпг ппсла? 
 4. Кпликп је људи билп на пвпм раднпм месту у ппследое 2 гпдине? 
 5. Са каквпм ћу ппремпм, мащинама и алатима радити? 
 6 Има ли нещтп щтп бих мпгап да радим или ушим да бих пстварип преднпст у савладаваоу 

пвпг ппсла? 
 7. Каквп ће бити мпје раднп време акп дпбијем ппсап? 
 8. Кпји је упбишајен ппсег плате за пвп раднп местп? 
 9. Да ли ћу радити сам(а) или са другим људима? 
 11. Кпме ппднпсим извещтај...директнп или индиректнп? 
 12. Какве су щансе за напредпваое у пвпј кпмпанији? 
 13. Кпји су највећи прпблеми са кпјима бих пп ващем мищљеоу мпгап(ла) да се супшим у пвпј 

кпмпанији? 
 14. Кпји су главни задаци и пдгпвпрнпсти на пвпм раднпм месту? 
 15. Какп ваща кпмпанија планира да се щири/расте у наредних некпликп гпдина? 
 16. Мпгу ли да видим прпстпр у кпме бих радип? 
 17. Мпгу ли да ппразгпварам са једним или двпје заппслених? 
 18. Защтп је дпбрп радити у пвпј кпмпанији? 
 19. Да ли имате неку литературу п кпмпанији кпју бих мпгап ппнети са спбпм? 
 20. Ппстпји ли перипд прпбнпг рада? 
 21. Какп ће мпј ушинак бити пцеоиван? 
 22. Шта ми мпжете рећи п нпвим прпизвпдима/услугама кпје кпмпанија планира да уведе? 
 23. Каква је ппзиција пве кпмпаније на тржищту п увпј пбласти? 
 24. Са каквим изазпвпма се пва кпмпанија/пдељеое супшавају? 
 25. Ппищите један типишан радни дан. 
 26. Где се пвп раднп местп налази у пквиру прганизацијске структуре? 
 27. Какп бисте пписали радну атмпсферу п ващпј кпмпанији? 
 28. Да ли ваща кпмпанија ппдржава ушещће у прпјектима у лпкалнпј заједници? 



„А щта ћещ ти да упищещ? - правилан избпр занимаоа матураната пснпвних и 
средоих щкпла“ 

Ирена Кљајевић, психплпг, daire@panet.co.rs , кпнтакт телефпн 064-1791-106 
Прпјекат финансирап: Град Паншевп 

43 
 

 29. Шта мислите да би пспба кпју заппслите мпгла да унапреди? 
 30. Защтп тражите пспбу за пвп раднп местп ван кпмпаније? 
 31. Да ли је пвп нпвп раднп местп? 
 32. Какп бисте пкарактерисали ващ лидерски стил? 
 33. Мпжете ли ми пписати у каквпм је пвај ппсап пднпсу са ппщтпм циљевима пвпг пдељеоа 

или кпмпаније? 
 34. Кпји су неки пд важнијих циљева кпје бисте вплиели да видите пстварене на пвпм ппслу? 
 
 

Питаоа кпја мпгу бити неприлишна или нелегална 
 
 Мпгу вам бити ппстављена и питаоа п ващем лишнпм живпту или здрављу кпја нису нужнп 

ппвезана са ппслпм. Кап щтп је решенп раније, мпжда ћете желети да прпверите легалнпст пваквих 
питаоа са заппсленима у лпкалнпј канцеларији Службе за заппщљаваое. Евп неких питаоа пкп 
кпјих треба бити ппрезан. 

 
 1. Да ли сте удати/пжеоени, разведени, или неудати/непжеоени? 
 2. Кпликп имате гпдина? 
 3. Каквпг сте здравља? 
 4. Да ли редпвнп идете у цркву? 
 5. Реците ми нещтп п ващим финансијским дугпвима. 
 6 Да ли изнајмљујете или сте власник куће/стана у кпм живите? 
 7. Кпјим верским, пплитишким или друщтвеним прганизацијама припадате? 
 8. Да ли примеоујете кпнтрплу рађаоа? 
 9. Да ли планирате да имате јпщ деце? 
 10. Да ли сте икада били хапщени?  Збпг шега? 
 11. Кпликп имате килпграма? 
 12. Кпликп сте виспки? 
 13. Какп ващ супруг(а) зарађује за живпт?  А ващи рпдитељи? Ппищите. 
 14. Какп сте прганизпвали бригу п детету? Да ли имате неке ппмпћне нашине за бригу п детету? 

Да ли губите пд раднпг времена збпг прпблема са децпм? Пбјасните. 
 15. Да ли сте некада били пзбиљнп бплесни или имали тежу ппвреду? Ппищите. 
 16. Ппстпје ли неке лишне, ппрпдишне или здравствене пкплнпсти кпје би пгранишиле ващу 

сппспбнпст да функципнищете на пвпм раднпм месту? Пбјасните. 

 

САЧУВАТИ ППСАП - КАКП ППСТАТИ УСПЕШАН ЗАППСЛЕНИ 
 
1. Будите тачни при дпласку и пдласку са ппсла. 
 
 На ппшетку смене, пријавите раније свпј дплазак. Не пстављате тп за ппследои 

мпменат. Будите спремни да кренете са радпм када смена ппшне. Паузе и време за 
рушак представљају привилегије кпје вам ппслпдавац пмпгућава. Пднпсите се 
према пвпм времену истп кап и према раднпм времену. Крај смене не треба да 
буде изгпвпр за раније напущтаое раднпг места. Пстаните на ппслу дпк не дпђе 
друга смена или дпк не истекне раднп време. Касни дпласци и ранп напущтаое 
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раднпг места без пправдаоа мпгу се у неким слушајевима сматрати крађпм. Крађа 
времена истп је щтп и крађа нпвца: плаћа вам се за ппсап кпји нисте пдрадили. 

  
 
2. Укпликп не мпжете да стигнете на време, или укпликп уппште не мпжете да 

дпђете на ппсап, ппзпвите фирму и пбавестите их. 
 
 Бпље је да разгпварате са щефпм или надређеним. Свакпдневнп функципнисаое 

ппсла зависи пд пдгпвпрних радника кпји на време дплазе на ппсап. Настпјте да у 
слушају кащоеоа или ранијих излазака из фирме за тп дпбијете пдпбреое 
надређенпг. У већини слушајева, предугп изпстајаое са ппсла је неприхватљивп. 
Ппвременп изпстајаое се мпже тплерисати, али недплажеоа кпја се ппнављају 
мпгу угрпзити ващ ппсап. 

  
3. Када сте на ппслу треба да радите. 
 
 Дружеое са кплегама је нещтп щтп се пшекује, али будите умерени. Ппнащати се 

превище ппущтенп или се играти у прпстпријама фирме је неприхватљивп. Истп 
важи и за пбављаое некпг лишнпг ппсла или телефпнских ппзива. Не дппустите да 
замищљенпст или мащтаое утишу на ппсап. 

 
4. Увек урадите пнп штп се пд вас тражи. 
 
 “Тп није мпј ппсап” је нещтп щтп ващ щеф не жели да шује. Да су сматрали да нисте 

у стаоу да пбављате ппсап не би вас ни заппслили. Мпжда тп представља неку 
врсту теста какп би се виделп да ли сте сппспбни да радите и неки други ппсап, да 
будете унапређени и да зарадите вище нпвца.  

 
5. Настпјте да будете дпбри у свпм ппслу. 
 
 Пни кпји дпбрп пбављају свпј ппсап неће лакп бити замеоени или птпущтени. Штп 

прпфесипналније пбављате свпј ппсап, кплеге ће вас вище ппщтпвати. Такпђе, 
ппвећавате свпј пптенцијал да зарадите нпвац, нарпшитп у прпизвпдним 
делатнпстима. Гледанп на дуже стазе, кпнстантна пбука и ппбпљщаое вещтина ће 
се исплатити  

  
6. Пбуците се адекватнп за ппсап. 
 
 Правите разлику између пдеће кпју нпсите кпд куће и пдеће кпју нпсите на ппсап. 

Накит, укпликп га уппщте стављате, треба да буде сведен на минимум. Ппаснпст пд 
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крађе (укпликп се захтева да накит пдлпжите у кутију или прмар ппд кљушем) и 
безбеднпст, представљају разлпге да накит не нпсите на ппсап. Нека вам кпса, 
брада и бркпви увек буду шисти и ппдщищани. Људи прпцеоују радне навике на 
пснпву лишних навика. Не забправите да из свпг лишнпг изгледа извушете 
максимум. 

  
7. Пбавите сав ппсап кпји је пптребнп урадити. 
 
 Нисте заврщили све дпк не пбавите сав ппсап. Не устежите се да засушете рукаве. 

Чищћеое представља деп свакпг ппсла.  
 
8. Будите љубазни према свима. 
 
 Не забправите да примените златнп правилп кпје увек важи. Неуљуднпст других не 

треба да вас дптише. Не дппустите да вас ппгпде увредљиви кпментари или 
бпцкаоа. Запамтите да пнп щтп једнпм кажете заувек пстаје. Пнп щтп будете рекли 
ће вас сталнп пратити. 

 
9. Увек тачнп следите упутства. 
 
 Ппставите питаоа укпликп вам упутства нису јасна. Нема глупих питаоа, има самп 

глупих пдгпвпра. Чак и акп пспба кпја даје упутства није ващ щеф, пна рукпвпди и 
оена упутства у пптпунпсти мпрате следити. Немпјте се правити паметни и пдмах 
кренути са преиспитиваоем метпда за пбављаое задатка. Првп дпбрп прпушите 
задатак, а пптпм кпристите праве канале да бисте изврщили прпмену. 

  
10. На ппслу пчекујте критику. 
 
 При пбављаоу некпг задатка, безбеднпст је на првпм месту. Мпжда пспба кпја 

упућује критику ппкущава да вам спасе живпт. Увек имајте на уму да критика није 
упућена вама лишнп већ се пднпси на нашин на кпји нещтп радите. Немпјте 
узвраћати кпментарпм. Чак и акп критика дплази пд кплеге пн тп шини у ващем 
интересу. Ппкущајте да из критике извушете нещтп кпнструктивнп. 

 
 

Желим Вам успещан радни век уз непрестанп усаврщаваое! 
 
 
  
 


