


 Радна биографија има за сврху да  у првом 

контакту представља кандидата и његово 

образовање на најбољи начин.

 CV (lat. Curriculum Vitae, engl. Resume) или биографија 

за посао, обавезни је део пријаве за посао, а све у сврху 

представљања стручне квалификације потенцијалном 

послодавцу.


 . 



 Лични подаци; име и презиме, датум и место рођења

 Стечено образовање (формално и неформално); 

 Практично и стручно искуство – плаћено/волонтерско; 

 Учешће на званичним скуповима и семинарима;

 Учешће  у пројектима које је организовала школа или 

неке друге институције; 

 Знање страних језика; основни, напредни ниво

 Знање рада на рачунару; 

 Награде и признања, стипендије; 

 Остала интересовања: хоби и слично;



 Уз радну биографију неизоставни део пријаве за конкурс за посао 
је и пропратно писмо.  

 Уколико пошаљете  своју биографију без пропратног писма  
умањујете вашу шансу да баш вас послодавац позове на интервју.

Шта је пропратно писмо?
Пропратно писмо има слободнију форму од CV-ja(радне биографије) то је 

начин којим се  ви лично обраћате послодавцу или тиму који је задужен за 
селекцију кандидата.

Шаље се као посебан документ и потребно га је саставити на другачији 
начин.

У овом писму објашњавате где сте ви видели оглас, разлози због којих се ви 
пријављујете за ту позицију, неколико речи о себи које би требале да вас 
препоруче за посао .

Наведите и шта прилажете за посао од документације.



 Циљ је да себе у писму прикажете као одговорну, 

озбиљну, комуникативну и интерактивну особу.

 Ви, у ствари, треба да заинтересујете послодавца да 

баш вас позове на разговор за посао.

 Ваш CV састоји се од чињеница, а ви у писму 

употпуњавате информације о себи.

 Описујући себе ви остављате свој лични печат.

 Иако има слободнију форму, пропратно писмо не 

можете писати као састав у школи.

 Пропратно писмо мора имати форму пословног писма.



 Наведите који су ваши разлози да конкуришете у датој 

компанији.

 За коју позицију конкретно конкуришете.

 Писмо мора бити кратко и јасно-пословно писмо.

 Стил писања мора бити послован али занимљив.

 Потрудите се да не правите правописне грешке.

 Не постоји образац како написати пословно писмо.

 Структура, која се подразумева у пословном писму: обратите се 

по имену коме се обраћате са - Поштовани-а.

 Уводни део - наводите посао за који конкуришете.

 Средишњи део - наводите своје вештине знања, резултате.

 Завршни део - ваша спремност за разговор за посао, да пружите 

додатне информације о себи.



 EUROP E AN C U R R I C U L UM V I T AE FORM AT

 Личне информације;

 Име и презиме (друго презиме)

 Адреса; назив улице, број куће, поштански број, град, 

држава.

 Телефон, фах, е-мејл

 Држављанство

 Датум рођења ( дан, месец, година).




