
Ресурси за каријерно информисање ученика 
 

• Водич за основце - Водич за избор занимања припремила је Национална служба за 

запошљавање и он садржи информације о професионалним областима рада, 

конкретним занимањима, вештинама и особинама корисним за обављање одређених 

послова, путевима образовања, али и упитнике који могу бити подршка у бољем 

спознавању својих интересовања и вештина. http://vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/   

 

• На сајту Бош Каријера, ученици могу пронаћи различите тестове самопроцене 

интересовања и личности, описе занимања, могу истражити образовне могућности, 

креирати лични каријерни профил или своју кратку биографију. https://karijera.bos.rs/ 

 

• Сајт образовање.рс – база образовних могућности, садржи претраживаче школа, 

високошколских установа, ученичких и студентских домова, стипендија и 

могућности за студентске размене и много других информација. 

http://obrazovanje.rs/ 

 

• http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna На овом сајту можете наћи све информације у 

вези са уписом у средњу школу. На сајту се објављује сваке године нови конкурс, 

могуће је претражити школе и образовне профиле, пронаћи податке о минималном 

броју бодова за упис одређеног образовног профила у претходној години а након 

завршног испита и попуњавања листе жеља на сајту се објављују и резултати. 

 

• https://matura.edu.rs/ Сајт са информацијама о изменама садржаја и начина 

спровођења матурског испита на завршетку средњег образовања. На сајту је 

доступна и секција са питањима и одговорима као и могућност да корисници поставе 

своје питање ако нису нашли одговор на њега. 

  

• Информације о конкурсима за упис студија за наредну школску годину објављују се 

на сајтовима одговарајућих универзитета, високих школа и факултета. Конкурси 

обично садрже информација о броју доступних места, условима за упис, важним 

датумима и слично. Списак акредитованих високошколских установа доступни су 

на сајту образовање.рс у одељку Високо образовање.  

 

• Europass документи за представљање знања и вештина – Сет од укупно 5 докумената 

од којих два попуњавају појединци: 1) Europass биографија (CV) која служи за 

представљање радних искустава, образовног пута и вештина појединца на јасан и 

прегледан начин; 2) Europass језички пасош који даје слику о језичким вештинама, 

квалификацијама и искуствима појединца. 

Преостале документе издају институције или организације и то су Europass документ 

о мобилности који описује знања и вештине које је појединац стекао током 

организованог боравка у иностранству са циљем рада или учења, као и Додатак 

сертификату и Додатак дипломи који ближе описују стечене квалификације током 

школовања. 
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На сајту https://europass.rs доступни су поред информација о овим документима и 

онлајн едитори за састављање Еuropass биографије и европског пасоша вештина који 

омогућавају уређивање документа и њихово касније штампање или преузимање у 

електронском облику, без бриге о техничком уређивању документа и форматирању, 

већ само о садржају, док се изглед документа (попут величине поља и текста, 

брисања непопуњених поља у обрасцу и сл.) аутоматски прилагођава. 

Наставници могу упутити ученике на коришћење ових сајтова ради информисања, 

процене способности и интересовања и слично.  

 

• Фондација Темпус спроводи кроз активности националног центра Euroguidance 

мреже и Инфо Центра (Теразије 39, Београд) низ вебинара, предавања и радионица 

за ученике завршних разреда до краја маја месеца 2020. године. У сличним 

активности одржаних током 2019. и 2018. године, учествовало је око 2000 ученика 

основних и средњих школа, наставника и родитеља из различитих градова наше 

земље: 

Ове активности подршке ученицима укључују низ радионица, предавања и 

вебинара на следеће теме: 

o о избору студијског програма/средње школе препознавање својих особина и 

вештина, као и одлика занимања и креирање критеријума за избор 

занимања/студијског програма/средње школе превладавање треме на 

пријемном/завршном испиту, 

o састављање биографије „Како написати добар CV?“ 

o смернице родитељима како да подрже своју децу у процесу избора студијског 

програма/средње школе. 

Детаљан распоред и опис активности доступан је на http://www.obrazovanje.rs/upis.   

 

• Водич за планирање каријере је приручник намењен особама од 15 до 30 година и 

његов циљ је да информише о различитим темама у вези са грађењем и 

унапређивањем каријере. Садржи информације о томе шта је каријера, информације 

корисне при избору средње школе и студија, могућности унапређења каријере током 

студија и шта након њих - како активно тражити праксу, посао и шта треба знати о 

свету рада. Свака област садржи и списак додатних корисних извора информација 

(сајтови, текстови) и контакте важних институција. Овај ресурс може бити користан 

за наставнике, како да сами унапреде своје знање о кључним појмовима, истраже 

могућности за грађење партнерства, тако и да ученике упуте и информишу о 

могућностима.  

Приручник је објављен 2012. године, као резултат сарадње Министарства омладине 

и спорта и Београдске Отворене школе. https://karijera.bos.rs/aktuelno/534/objavljen-

vodic-za-planiranje-karijere.html   

 

• Како да... развијам своју каријеру! је практично оријентисан приручник намењен 

младима. Нуди конкретне савете на следеће теме: информисање и унапређење 

каријере, писање биографије и пратећег писма, тражење посла, комуникација у 

пословном окружењу, предузетништво и активизам. Свака област садржи и списак 

додатних корисних извора информација (сајтови, текстови) и контакте важних 

институција. Уз помоћ приручника, наставници се и сами могу додатно 
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информисати о споменутим темама, а свакако могу савете из приручника пренети 

ученицима или креирати материјале за радионице и тематске часове. 

Приручник је објављен 2011. године као резултат сарадње Министарства омладине 

и спорта и Београдске Отворене школе. 

http://www.bos.rs/rs/publikacije/14/2011/05/16/brosura-kako-da_razvijam-svoju-

karijeru-2011_--.html  

• Каријерни информатори – брошура о вршњачком каријерном информисању је 

намењена средњошколцима и студентима који желе да се баве информисањем 

вршњака о развоју каријере. Садржај је подељен у два дела: део који је обухвата 

основне информације о развоју каријере (упознај себе, информиши се, доношење 

одлука, активно тражење посла…) и део за развој вештина каријерног информисања. 

Брошура упућује на важне сајтове других релевантних институција и организација. 

Брошура може послужити информисању ученика који желе да се укључе у рад 

,,ученичког” тима за КВиС.  

Брошура је настала у оквиру пројекта Каријерни информатори Београдске отворене 

школе и канцеларије УНИЦЕФ-а, током 2011. године. 

http://www.bos.rs/rs/publikacije/14/2011/09/20/brosura-karijerni-informatori---brosura-

o-vrsnjackom-karijernom-informisanju-2011.html  
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