
Будући средњошколци и студенти, 

вријеме је за доношење важне одлуке о избору школе/факултета! 

 
 

Одлука о избору будућег занимања је једна од најважнијих одлука коју доносите у свом 

животу. 

 

Каријера траје током читавог живота, а управљање њоме је континуиран процес који 

почиње поласком у школу и обухвата све Ваше активности: школовање, курсеве, обуке, 

волонтерске активности, хобије, искуство у разним организацијама, запослење, 

усавршавање, напредовање. Каријера је динамична и промјенљива, можете завршити 

школу и запослити се, затим се након извјесног времена поново посветити школовању, 

професионално се можете усавршавати у различитим периодима живота, и у 

различитим областима, а све у складу са Вашим интересовањима и потребама тржишта 

рада. Пожељно је водити рачуна о токовима каријере, прикупљати информације, 

направити план који је потребно прилагођавати Вашим унутрашњим промјенама 

(стицање нових знања, нова интересовања, мијењање система вриједности и 

приоритета) као и промјенама у окружењу (економији, тржишту рада, друштвеној 

заједници, породици). 

 

Избор занимања треба да буде утемељен на правим информацијама и детаљним 

процјенама. Потребне информације можете добити од породице, пријатеља, наставника 

и професора, школског психолога и педагога, путем интернета и осталих медија, 

Центара за информисање, савјетовање и обуку те Клубова за тражење посла.  

 

Веома је важно да се детаљно информишете о врстама средњих школа, смијеровима, 

предметима и занимањима. Прије него што донесете одлуку, размислите о својим 

професионалним инересима, предметима у којима сте успјешни, ваншколским 

активностима које Вас испуњавају, способностима и вјештинама које су код Вас 

посебно изражене и занимањима о којим маштате. Циљ је да изаберете занимање у 

коме имате највише изгледа за успјех при чеми је такође важно водити рачуна о 

потребама тржишта рада за одређеним занимањима. 

 

Коначна одлука мора бити само Ваша, без обзира колико је тешко одлучити. Анализа 

и збир понуђених информација сигурно ће Вам помоћи у томе. Помоћ при избору 

занимања искористите како би добијене информације ускладили са својим жељама, 

интересовањима и способностима. Континуирано пратите потребе на тржишту рада, 

будите у току са промјенама и не устручавајте се потражити помоћ уколико Вам је 

потребна. 

 

Обавеза Завода за запошљавање Републике Српске јесте да Вам пружи помоћ са 

аспекта информисања о стању и потребама тржишта рада. У ту сврху, Завод за 

запошљавање Републике Српске је припремио анализу стања незапослености по 

струкама и занимањима у свим општинама, као и број лица запослених по занимањима 

у 2012. години. Наведени материјал налази се на web порталу Завода у дијелу 

«Публикације», гдје такође можете погледати  «Водич кроз занимања» у којем је 

детаљно описано 100  занимања трећег и четвртог степена стручне спреме која су у 

понуди у Републици Српској, као и брошуру  «Мој пут у свијет рада».  



Младима, такође,  стоје на располагању Центри за информисање, савјетовање и обуку, 

Клубови за тражење посла, Савјетодавци у бироима, web страница Завода за 

запошљавање као и публикације и брошуре Завода за запошљавање РС. 

 

Центри за информисање, савјетовање и обуку су прва адреса на којој можете потражити 

помоћ и савјете. Завод за запошљавање Републике Српске је  формирао шест оваквих 

Центара и то у филијалама Бања Лука, Бијељина, Добој, Приједор, Источно Сарајево и 

Требиње. Рад ЦИСО центара је посвећен раду са младима, а посебно онима који се из 

образовног система укључују на тржиште рада. Клубови за тражење посла су такође 

центри гдје можете потражити потребну помоћ. Задатак ЦИСО центара и Клубова за 

тражење посла је да побољшају конкурентност младих на тржишту рада, све до 

остварења крајњег циља – запослења.  

 

 

 

Будући студенти и средњошколци,  

 

Активно укључивање у планирање каријерног пута је од великог значаја 

за Ваш даљи успјех и напредак. Информишите се, истражујте и 

планирајте како би по завршетку школовања пронашли своје мјесто у 

свијету рада и успјешно градили свој професионални пут. 

 
Будите активни градитељи своје будућности и направите добар избор! 
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