


Пословна биографија је документ којим се 
потенцијални запослени представља 
послодавцу.

Углавном представља први контакт између 
кандидата и послодавца, те од њеног квалитета 
зависи какав ће први утисак послодавац стећи 
о кандидату.

Curriculum Vitae=историја живота, животни ток



Послодавац или његов HR менаџер могу проценити 
кандидата у просеку за само 20 секунди, те је зато 
изузетно важно да биографија буде:

✓прегледна

✓добро организована

✓ јасна

✓сажета

✓искрена 

✓тачна



ВАЖНО! 

Биографија треба да буде потпуно прилагођена 
конкурсу за посао за који се јављате, а то се 
постиже:

✓претходном информисаношћу о: 

а) дужностима и обавезама које захтева 
позиција за коју конкуришете

б) вредностима и компетенцијама које 
послодавац тражи

✓коришћењем кључних речи из конкурса у својој 
пријави 



Пословна биографија се може писати на више 
начина, а данас најзаступљенији су обрнуто 
хронолошки и функционални.

Функционална биографија представља сажетију 
верзију обрнуто хронолошке, али садржи исте 
елементе.

Пожељно је користити европску форму, тзв. europass
cv образац чију српску верзију можете преузети на 
сајту НСЗ.

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-
posao/evropski-format-cv.cid316

За конкурисање у иностранству ту су и верзије на 
другим језицима: 
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/cu
rriculum-vitae/templates-instructions

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/evropski-format-cv.cid316
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions








ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БИОГРАФИЈЕ

1. Лични подаци

2. Радно искуство/пословни циљеви

3. Формално образовање

4. Неформално образовање

5. Познавање рада на рачунару

6. Знање страних језика

7. Личне особине/компетенције

8. Остале напомене



Лични подаци

 Име и презиме

o Датум рођења

o Адреса 

 Контакт телефон

 E-mail адреса

o Држављанство

o Фотографија-само уколико се тражи у конкурсу

o Линковани профили на друштвеним мрежама



Примери фотографија за биографију



Радно искуство/пословни 
циљеви

Радно искуство се наводи почевши од најскоријег:

• Временски оквир запослења (од-до)

• Име (и адреса) послодавца

• Назив позиције

• Главне активности и одговорности

Овде се по истом систему могу навести праксе и 
волонтерски рад са назнаком о врсти рада.

Кандидати без радног искуства могу навести своје 
пословне циљеве, чиме показују да озбиљно 
планирају своју каријеру. 



Формално образовање
Формално образовање се такође наводи обрнуто 

хронолошки.

• Временски оквир образовања (од-до)
• Назив образовне установе
• Стечено звање
o Степен стручне спреме
o Просечна оцена-само ако је репрезентативна
o Додатне информације (награде, постигнућа)

Основну школу не треба наводити, сем ако је то највиши 
завршени степен образовања или се изричито тражи у 
конкурсу.



Неформално образовање
Неформално образовање обухвата све видове едукације 

ван формалног школовања: семинаре, тренинге, 
радионице, обуке, курсеве и слично, похађане лично 
или онлајн.

• Назив организатора, место и време одржавања
• Стечени сертификат/диплома/ниво знања
• Кратак опис стечених компетенција и овлашћења

Наводи се само неформално образовање релевантно за 
позицију за коју се конкурише, по могућству не старије 
од 5 година.



Познавање рада на рачунару

• Назив програма (нпр. AutoCad, Excel)

• Ниво свог знања (почетни, средњи, напредни, 
експертски)

Навести и интернет, као и познавање рада на 
различитим оперативним системима уколико је 
применљиво (Linux, Windows).

Сертификате које сте стекли и обуке које сте 
похађали из ове области наводите у овој секцији.



Знање страних језика
• Назив страног језика

• Ниво знања (пожељно је навести према европским 
стандардима-CEFR)

У биографији за посао у иностранству пожељно је 
навести најпре матерњи језик/-е, а затим стране 
језике.

Сертификате и курсеве из ове области наводите у 
овој секцији.



Личне особине/компетенције

У европском формату биографије тражи се опис 
социјалних, организационих, техничких, 
уметничких и осталих компетенција.

Према начину креирања и испуњавања ове секције 
најбоље се може проценити степен прилагођености 
биографије условима конкретног конкурса.

У овој секцији се најбоље могу искористити кључне 
речи конкурса за одређену позицију.

Компетенције и особине треба појаснити, а 
достигнућа квантификовати, а не само навести.



СТАР техника 
С-ситуација

Т-task/задатак
А-активност
Р-резултат

Пример:
С-Током средњошколског образовања волонтирала сам у 
Саветовалишту за младе.
Т-Као вршњачки едукатор, била сам део групе која је 
реализовала разне обуке и друге активности за младе у граду 
Лесковцу.
А-У сарадњи са осталим члановима групе  радила сам на 
припреми и реализацији обука за младе, осмишљавала и 
спроводила омладинске пројекте и вршила промоцију 
Саветовалишта међу младима на више начина.
Р-За 4 године припремила сам и реализовала 10 редовних 
циклуса обуке за вршњачке едукаторе и 20-ак радионица у 
средњим школама, 5 уличних акција, била сам члан тима 
пројекта о толеранцији и координатор пројекта о 
дискриминацији, те сам радила са укупно око 1000 младих.



Остале напомене

У овој секцији можете навести контакте лица за 
препоруку, или додатне информације попут 
поседовања возачке дозволе, хобија...

Уколико не пишете пропратно писмо, након 
додатних информација отворите секцију Прилози и 
наведите која документа прилажете уз биографију.



Технички захтеви  
 не дужа од 2 стране А4 формата, за почетнике до 1 

стране

 фонт: Arial, Calibri, Times New Roman, 10-12

 без правописних и граматичких грешака

 писати у првом или трећем лицу, али доследно

 обратити пажњу на дизајн, али без претеривања

 без лажних и непотребних информација и 
докумената у прилогу

 документ насловити својим именом и презименом





ПРОПРАТНО, 
КОНТАКТНО И 

МОТИВАЦИОНО 
ПИСМО



Пропратно писмо
Пропратно писмо представља увод пријаве за позицију за коју се 

јавно или на други начин већ тражи одговарајућа особа и заузима 
до 1 стране А4 формата, а при слању документације мејлом стоји у 
телу тог мејла.

У горњем десном углу наводи се своје име и презиме и адреса, у левом 
углу име послодавца, место и датум писања, а испод тога се почиње 
са Поштовани.

Уводни пасус треба да садржи назив позиције за коју конкуришете са 
информацијама о начину на који сте сазнали за конкурс.

Главни пасус служи за повезивање својих компетенција са оним што 
се тражи конкурсом, односно за одговор на питање зашто сте 
прави кандидат за тај посао. Може бити подељен у два пасуса.

Закључни пасус садржи очекивања кандидата од позиције, молбу за 
позив на интервју или други вид контакта и изражавање 
захвалности за утрошено време послодавца.

У доњем десном углу стоји потпис кандидата.
Испод свега тога наводи се приложена документација.





Контактно писмо
Контактно писмо је по структури слично пропратном, 

али се пише као увод у пријаву за потенцијалну
позицију на скривеном тржишту рада. 

Акценат у овом писму треба ставити на сопствену 
способност информисања и јако интересовање за рад 
код дотичног послодавца.

Циљ контактног писма је да представи кандидата 
потенцијалним послодавцима, иако тренутно можда не 
постоји отворена позиција за њих.





Мотивационо писмо
Мотивационо писмо има за циљ да додатно убеди 

послодавца да изабере одређеног кандидата, дакле 
представља наставак и допуну биографије кандидата.

Структура је слична структури пропратног и контактног 
писма, али у главном пасусу треба ставити акценат на 
одговоре на два питања: 

✓Зашто баш они?

✓Зашто баш Ви?

Ова врста писма се ређе користи током пријављивања за 
посао, а скоро увек се тражи приликом конкурисања за 
стипендије, праксе и упис на све нивое студија.



Фирма ДРВОПРОФ-ПЛУС Д.О.О. расписује 
конкурс за радно место:

Шефа производног погона  (м/ж)

Oпис посла

Планирање, организовање и праћење процеса производње намештаја

Организовање посла и издавање радних задатака непосредним извршиоцима у 
производњи

Контрола извршења послова у свим фазама производње

Израда извештаја и праћење извршења месечних планова производње

Контрола и праћење квалитета готовог производа

Координација са менаџментом фирме

Услови: 

IV-VII степен стручне спреме 

Посвећеност и самосталност у решавању проблема

Одличне комуникационе и организационе способности

Познавање рада на рачунару

Познавање енглеског језика


