ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ ПОПИСА КОЈИ СЕ ТИЧУ ЗАНИМАЊА ГРАђАНА СРБИЈЕ

Менаџери заменили сељаке
УСрбији највише инжењера, сшручних сарадника или шехничара

СРБИЈА Је током последн>е деценије изгубила половину својих пољопривредника, шумара, рибара и становника који се баве сличним занимањима. Истовремено, готово је дуплиран
број грађана који су уметници и стручњаци у различитим областима, као и трговаца и запослених у услужним делатностима.

Да Је у поЈединим занимањима забележен осетан
пад броја грађана који се
њиме баве потврђује Снежана Лакчевић из РЗС.
На попису 2011. пребројано је мање оперативних занимања као што су руковаоци машинама, монтери, возачи или управљачи постројењима објашњава наша саговорница. Мање је и „елит-
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рачуници, 183.000,
док част заната брани нешто
више од 312.000 грађана.
Титуле инжењера, техничара и стручних сарадника носи 372.000 људи, док администрацији припада 170.000
пописаних особа. Војним
позивом бави се мање од
20.000 грађана, док пољопривредним и другим „руралним" занимањима припада 270.000 пописаних.
Јачи пол апсолутно доминира у војничким занимаписној

Да су резултати пописа
потврдили трендове који су
већ деценијама очигледни,
сматра економиста Александар Жикић и напомиње
да је оваква „крвна слика"
занимања у Србији последица вишегодишње економске кризе, нерационалног
школовања кадрова, одлива
мозгова, али и унутрашњих
миграција.
Очигледан је процес напуштања сеоских средина,
па је логично и што је све

-

НДЈВИШЕ УМЕТНИКД У БЕ0ГРДДУ
уметник или пручњак за неку област живи у Београду, док је њихових колега на југу и ипоку земље дупло мање. У
главном граду полује и највише грађана који су на руководећим
и функционерским местима, као и највећи број административаца. Пољопривредника је највише у Шумадији и западној Србији.
На другом месту је Војводина, где је насељено мање од 10 одсто
грађана који се професионално баве пољопривредом.
СВАКИ пети

Н ЕЗАИ НТЕРЕС0ВАН0СТ Све мање грађана иде у пољопривреднике

Ово показују најновији подаци о занимањима грађана
које је на основу пописа становништва одржаног 2011.
објавио Републички завод за
статистику (РЗС). Резултати
показују и да највећи број
наших суграђана има звање
инжењера, стручног сарадника или техничара.

них" звања из категорије руководилаца, функционера и
законодаваца. Раст броја, са

друге стране, поред уметника и стручњака разних профила, бележе и занатлије и
сродна занимања, као и једноставна радна снага.
Радника без квалификација у Србији је, према по-

њима, као и међу руковаоцима машинама, возачима,
занатлијама и пољопривредницима. Мушкараца је
три пута више и на руководећим местима у држави и
предузећима. Лепши пол,
међутим, доминира уметничким занимањима, администрацијом и услужним и
трговачким звањима. Жена
је више и међу такозваним
једноставним занимањима.

мање пољопривредника и
сродних занимања
објашњава Јанковић. Са друге
стране, приметно је повећање броја занимања из круга
менаџерских послова, мада
је упитан степен њихове
стручности и оспособљености. Повећан број трговаца
и занимања из услужног
сектора последица је замрле привреде и лошег пословног амбијента. ■ Р. Др.
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