ПОПИС ПОКАЗАО СТАТИСТИКУ ЗАНИМАЊА

ШУ НИ1ШШ

прдџмчЕ сшчњдци

иинкши
Према попису у Нишу ради 7.087

административних службеника, док
је 2.242 руководиоца, функционера и

законодавца

Највише запослених у
Нишу има звање доктора,
професора, програмера,
као и инжењера и стручних сарадника, док је број
пољопривредника изузетно мали- показују резултати Пописа из 2011.
године које је недавно објавио Републички завод

застатистику.
Од укупно 78.531 еко-

номски активних Нишлија, 16.797 њих' обавља
неко од занимања из
групе "стручњаци и уметници", 16.023 из групе
"инжењери, стручни сарадници и техничари", а
1 4.420 њих бави се услужним и трговачким занимањима. Иначе, у групу
"стручњаци и уметници"
спадају занимања попут
метеоролога, кардиолога, програмера веб апликација, судије за пре-

кршаЈе,

кустос

музеја,

свештеник и сличних. С

друге стране у групи
"инжењери, стручни сарадници и техничари"
дати су збирни подаци о
броју геометара, медицинских сестара, комерцијалиста, спортских тренера, програмера и другихсличнијзанимања.
Према попису у Нишу
ради 7.087 администра-

тивних службеника, док

је 2.242 руководиоца,
функционера и законодавца. Није занемарљив
ни број занатлија којих је
8.687, а међу њима доминирају припадници јачег
пола којих је нешто више

одседамхиљада.

Оно што разочарава
јесте број људи који се
бави

пољопривредом, об-

зиром да се често говори

о потенцијалима те гране

привреде. Тако се у Нишу
пољопривредом, шумарством и рибарством бави

тек675људи.
Подаци из пописа показују да се 5.419 Нишлија бави занимањима из
групе "Руковаоци машинамаи постројењима, монтери и возачи", док је њих
нешто више од 2.000 има
неко од војних занимања.
Остатак Нишлија, тачније
њих 4.607, обављава такозвана једноставна занимања, која укључују
извођење једноставних и
рутинских задатака - надничари,
сакупљачисмећа.чис-

тачи улица, курири, кухињски

помоћнициислично.
Што се тиче старосне

структуре радног становништва у Нишу, највише

економски активних грађана има од 35 до 44 година (23.508 Нишлија).
Међу њима предњачи
јачипол,пајетако 42.382

мушкараца који су економски активни, а 36.149

жена.
Мушкарци су заступљенији од жена у пословима руковођења,
управљања машинама и
постројењима, док је
више жена међу стручњацима и уметницима, као и
међу инжењерима, струч-

ним

сарадницима и

техничарима.
Према резултатима
пописа, радника без квалификација у Србији је
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.
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ШШКИ ПАРАДОКС: енермно велики број школованих у односу на податке који се односе на плате
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