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Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22, Београд
Г. Младен Шарчевић, министар
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15, 11000 Београд
Г. Марко Чадеж, председник
Предмет: Молба, апел за увођење занимања лифт монтер и сервисер
Поштовани,
Пре 25 година нестало је, као избрисано гумицом, једно од најперспективнијих и
најтраженијих занимања лифт монтер. Не знамо коме је пало на памет да укине овај
образовни профил. Али реалност показује да је потражња већ више година уназад за
лифт монтерима из дана у дан све већа. Послодавци и грађевинска предузећа разбијају
главе и муку муче са проналаском радника. Послодавци тешко проналазе радну снагу,
док предузећа интерно обучавају раднике како би се суочавали са изазовима старих и
дотрајалих лифтова. Све чешће се на градилиштима дешава да се пробијају рокови, јер
нема мајстора који би радили тај посао. Иначе , посао монтера је сложенији од оног
којим се баве сервисери. Нестручна радна снага представља и опасност по безбедност
лифтова, а све чешће, према тврдњама послодаваца, на огласе за ово занимање се
јављају не особе из машинске и електротехничке струке, већ они са гимназијским
образовањем, чак и фризери, пекари и други.
Иначе, У Србији према неким незваничним подацима има око 30.000 лифтова од чега је
половина у Београду. Просечан радни век лифта износи око 25 година, а у Београду
њихов просечна старост је преко четири деценије, а има и оних који су монтирани и пре
сто година.
Ово је наш апел Привредној комори и Министарству просвете да се што пре у школе
уведе занимање лифт монтер јер је безбедност грађана, деце угрожена оваквим
начином рада и монтажом лифтова коју изводи приучена радна снага. Плата за ово
занимање која се креће од 90.000 до 150.000 динара није мала и може да буде огроман
мотив за привлачење младих. Зато апелујемо а вас да већ од следеће школске године
уведете занимање лифт монтер и сервисер.

У Београду,
09. 06. 2020. год.
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С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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