
Послови будућности 

 

На основу последњег извештаја Светског економског форума о пословима будућности, 

дошло се до неколико конкретних закључака корисних за будућност и послове у 

будућности.  

 

Нова радна места утицаће позитивно на питање запошљавања. Верује се да ће чак 75 

милиона тренутних послова бити промењено тако да се радни задаци поделе између 

људи, машина и алгоритама, док ће се истовремено појавити 133 милиона нових радних 

места. Занимања која су у порасту укључују улоге као што су аналитичари података, 

програмери софтвера и апликација и стручњаци за е-трговину и друштвене медије - 

послови који се значајно заснивају и побољшавају употребом технологије. 

Осим тога, очекује се пораст радних места везаних за послове који захтевају социјалну 

интелигенцију или интерперсоналне вештине, попут радника у корисничкој служби, 

професионалаца у продаји и маркетингу, позиција везаних за обуку и развој људи, 

стручњака за културу и стручњака за организациони развој, као и менаџера за 

иновације. 

1. Аналитичар података  

2. АИ и специјалиста за машинско учење  

3. Генерални и оперативни менаџер  

4. Програмер софтвера и апликација  

5. Специјалиста продаје и маркетинга  

6. Специјалиста за податке  

7. Специјалиста за дигиталну трансформацију  

8. Специјалиста за нове технологије  

9. Специјалиста за организациони развој  

10. Сервисер информационих технологија  

Сви ови нови послови имаће другачије захтеве и задатке од досадашњих, те ће 

подстаћи и  потражњу за новим вештинама. До 2022. године потребне вештине за 

обављање већине послова знатно ће се променити. Очекује се да ће до 2022. године 

запослени користити 58% већ постојећих вештина, а да ће бити неопходно да науче чак 

42% нових вештина за обављање својих досадашњих послова. Потребне истакнуте 

вештине укључују аналитичко размишљање и активно учење, затим вештине попут 

дизајна технологија, истичуцćи све већу потражњу за разним облицима компетенција 



повезаних са технологијом. Међутим, знање нових технологија само је један део 

потребних вештина за 2022. годину. Креативност, оригиналност, иницијативност, 

критичко размишљање, вештине убеђивања и преговарања такође ће задржати или 

повећати своју вредност, као и посвећеност детаљима, флексибилност и сложено 

решавање проблема. Емоционална интелигенција, лидерство и друштвени утицај, као и 

оријентација на услуге, такође ће бити много више потребни у будућности у односу на 

њихову тренутну важност данас. 

Детаљније информације о пословима будућности можете прочитати на сајту  

British Council for Serbia. 


