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GRAĐEVINARSTVO GLAVNI POKRETAČ PRIVREDNOG RASTA Vrednost 
radova skočila za četvrtinu 

Tanjug 

U prvom kvartalu ove godine vrednost izvedenih graĎevinskih radova povećana je za 24,4 odsto u 
odnosu na isti period prošle godine, što je doprinelo da sektor graĎevinarstva bude glavni pokretač 
rasta BDP-a, saopštilo je Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 

Rast bruto domaćeg proizvoda je u prvom kvartalu pet odsto u odnosu na isti kvartal prethodne 
godine, a graĎevinarstvo je ostvarilo najviši meĎugodišnji rast bruto dodate vrednosti od svih 
delatnosti sa 19,6 procenata. 

Takvim rezultatima najviše je doprinela izgradnja saobraćajne infrastrukture, odnosno 
veliki infrastrukturni projekti, kao što su izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta i 
izgradnja obilaznice oko Beograda, i drugi na kojima su se radovi odvijali i u vreme 
vanrednog stanja. 

BDP SRBIJE U PRVOM KVARTALU PORASTAO 5 ODSTO Najveći skok u 
graĎevinarstvu 

Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije iznosio je 5 odsto u prvom kvartalu 2020. godine, u 
odnosu na isti period godinu ranije, objavio je danas Republički zavod za statistiku. 

Prema desezoniranim podacima, BDP je u prva tri meseca ove godine opao u odnosu na prethodni 
kvartal za 0,6 procenata. 

Značajan meĎugodišnji rast bruto dodate vrednosti su u prvom tromesečju zabeležili 
graĎevinarstvo, za 19,6 odsto, informisanje i komunikacije (11,8 odsto), sektor državne 
uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite 
(11,8 odsto) i sektor industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama 
(4,5 odsto). 

Kada je reč o rashodima, realni rast je zabeležen kod svih agregata upotrebe BDP-a. Izdaci za finalnu 
potrošnju domaćinstava su povećani meĎugodišnje za 3,2 procenta, za finalnu potrošnju neprofitnih 
institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) za 3,4 posto, a izdaci za finalnu potrošnju 
države za 12 procenata. 

Bruto investicije u osnovna sredstva su zabeležila rast od 10,7 odsto, izvoz robe i usluga za 3,1 odsto i 
uvoz robe i usluga za 8,3 procenta, navodi se u saopštenju. 
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Скоро 17.000 радника проверило радни статус преко апликације 

 
 
Преко апликације Е-водич о правима запослених у време епидемије вируса ковид19 до данас је 
16.845 радника проверило свој радни статус, наводи Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. 

Сви који су морали у време ванредног стања, а и након њега, да раде од куће, због тога што 
припадају најугроженијој групи становника, родитељи су деце до 12 година или су били у 
немогућности да због обустављеног превоза долазе на посао као и свих других оправданих 
разлога, треба да знају која су њихова права, објаснио је министар за рад Зоран Ђорђевић 
приликом увођења апликације. 

Он је навео да апликацији која се налази на сајту Министарства на веома једноставан начин 
могу да приступе сви који желе да провере свој статус уносом тражених података, преноси 
Танјуг. 

Уколико било ко закључи да му је неко право ускраћено може то да пријави инспекцији рада 
позивом на 0800/300-307 или на мејл адресу Министарства, односно инспекције: 
inspekcija@minrzs.gov.rs или kontrola@minrzs.gov.rs. 

Пад индустријске производње у априлу 16,6 одсто 

Спољнотрговинска размена мања за 3,1 одсто у прва три месеца 

 
 
Индустријска производња у Србији у априлу 2020. године мања је за 16,6 одсто у односу на 
април 2019. године, док је, у односу на просек 2019. године, мања за 20,8 одсто. Индустријска 
производња у периоду јануар–април 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. 
године, мања је за 0,8 одсто, саопштио је јуче Републички завод за статистику. 

Посматрано по секторима, у априлу 2020. године, у односу на исти месец 2019, сектор 
прерађивачке индустрије имао је пад од 19,9 одсто, а сектор снабдевања електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 9,9 одсто. Сектор рударства имао је најмањи 
пад од 0,1 одсто. 

Подаци о индустријској производњи по групама у априлу 2020. године, у односу на исти месец 
претходне године, показују да је дошло до пада у производњи трајних производа за широку 
потрошњу (57,4 одсто), капиталних производа (42,7 одсто), интермедијарних производа, осим 
енергије (20,2 одсто), и нетрајних производа за широку потрошњу (16,5 одсто), док је раст 
забележен у производњи енергије (2,1 одсто). 

http://www.politika.rs/
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Обим индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на април 2019, бележи пад код 
22 области (учешће у структури индустријске производње 75 одсто), а раст код седам области 
(учешће у структури индустријске производње 25 одсто). 

Највећи утицај на пад индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на исти месец 
2019. године, имале су производња производа од гуме и пластике, моторних возила и 
приколица, прехрамбених производа, електричне енергије и пића. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на просек 
2019. године за индустрију, показује да је остварен пад од 18,2 одсто, а за прерађивачку 
индустрију пад од 22,2 одсто. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на март 2020. 
године, показује да је за индустрију остварен пад индустријске производње од 17 одсто, а да је 
за прерађивачку индустрију остварен пад од 20,4 одсто. 

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним 
статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке 
индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, 
индустријска производња у априлу 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне 
индустријске производње мања је за 20,7 одсто, а код прерађивачке индустрије мања је за 24,8 
одсто. 

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар–април 2020. године износи 
13,9 милијарди долара и мања је 5,9 одсто у односу на исти период претходне године, односно 
12,6 милијарди евра и мања је 3,1 одсто у односу на исти период претходне године. 

Извезено је робе у вредности од 5,7  милијарди долара, што чини пад од 7,7 одсто у односу на 
исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8,1 милијарди долара, што је за 
4,6 одсто мање него у истом периоду претходне године. Извоз робе, изражен у еврима, имао је 
вредност од 5,2 милиона, што је пад од пет одсто у поређењу са истим периодом претходне 
године. Увоз робе имао је вредност од 7,4 милиона, што представља пад од 1,7 одсто у односу на 
исти период прошле године. 

Дефицит износи 2,3 милијарде долара, што чини повећање од четири одсто у односу на исти 
период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2,1 милијарду, што је повећање 
од 7,5 одсто у поређењу са истим периодом претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 70,9 одсто и мања је од покривености у истом периоду претходне 
године, када је износила 73,3 одсто. 

Коронавирус ушао у железару у Смедереву, за сада десет позитивних 

СМЕДЕРЕВО – Према најновијим подацима Зваода за јавно здравље Пожаревац, у железари 
ХБИС, највећем колективу у Смедереву са више од 5.000 запослених, вирус ковид 19 за сада је 
потврђен код десет радника. За прва два оболела сазнало се у петак 29. маја, а за неколико дана 
регистровано је још осам позитивних. 
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Коронавирус је последњих дана ушао у више смедеревских фабрика и фирми, а према до сада 
пристиглим резултатима, у експозитури „Еуробанке” инфицирана су три радника, у турској 
фабрици текстила „Кајзен” 30, у хладњачи „Лукафуд” у Умчарима заражен је 21 радник из 
Смедерева, у италијанској компанији „Роса катена“ њих пет.  У компанијама ПКЦ и „Метех” 
потврђен је по један случај заразе. 

– Сви оболели се, у зависности од клиничке слике, упућују у различите ковид болнице. Још 
увек препоручујемо поштовање мера заштите – каже др Ана Јовановић, директорка Завода за 
јавно здравље Пожаревац. 

Број инфицираних вирусом ковид 19 у Смедереву је порастао на 211.  У још две општине 
Подунавског округа регистровано је 120 заражених од којих у у Великој Плани 47 и 
Смедеревској Паланци 73, где је један новооболели здравствени радник. 

 

Uticaj krize najveći tamo gde su plate najmanje 
 
Sektor usluga, smeštaja i hrane najviše je pogoĎen krizom koju je prethodnih meseci 
izazvala epidemija virusa korona, a velike posledice pandemija je ostavila i na sve 
ostale uslužne delatnosti, kao i na trgovinu, poslovanje nekretninama i preraĎivačku 
industriju, pokazalo je istraživanje onlajn platforme Monitoring socijalne situacije u 
Srbiji (MONS). 
 
Piše: Lj. Bukvić 
     

Gledano kratkoročno, uticaj krize na pomenute sektore bio je izuzetno visok, na srednjoročnom planu 
situacija će se popraviti za sve, osim za sektor usluga smeštaja i hrane, koji će po svemu sudeći biti 
najveći gubitnik, odnosno najteže će se oporaviti. 

U isto vreme, sektori saobraćaja i umetnosti i zabave su kratkoročno gledano imali srednje do visok 
stepen uticaja krize i prema procenama MONS-a tako će ostati još neko vreme. 

Najmanje negativnog uticaja kriza je imala na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, državnu upravu, ali i 
snabdevanje električnom energijom i vodom, kao i na sektor informacija. 

Nizak do srednji uticaj kriza je imala na administrativne delatnosti, kao i na poljoprivredu, dok je 
rudarstvo jedini sektor koji je kratkoročno gledano bolje prošao nego kada se gleda na nešto duže 
staze. 

Tamo gde je kriza umnogome uticala zaposleno je čak 44,4 odsto od ukupnog broja zaposlenih, u 
delatnostima srednjeg do visokog rizika radi dodatnih 7,4 odsto. 

Na srednji rok, 3,9 odsto od ukupnog broja zaposlenih ostaće izloženo visokom riziku, dok će u 
delatnostima srednjeg do visokog rizika ostati 27,2 odsto zaposlenih. 
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„Sektori sa višim prosečnim zaradama imaju niži prosečni rizik tržišta rada, i obrnuto. Dok pet od šest 
sektora sa najvišim prosečnim zaradama imaju nizak rizik, to je slučaj sa samo tri od sedam sektora sa 
najnižim prosečnim zaradama. Ovo sugeriše da se može očekivati rast sektorske nejednakosti u 
zaradama u odnosu na stanje pre krize“, ističe se u analizi MONS-a, koju su uradili Mihail 
Arandarenko i Dragan Aleksić. 

Ovo što se sada dešava je za predsednika UGS Nezavisnost Zorana Stojiljkovića nastavak tendencije 
da se s krizom povećava sektorska i regionalna razlika. 

„Očito je da su oni sa sigurnijim prihodima, uglavnom oni u javnom sektoru i industrijama koje traže 
visoku obuku, poput finansija, bankarstva, informacionih tehnologija, manje izloženi riziku. 
Najosetljiviji su oni u socijalno rizičnim delatnostima, koje kada god doĎe do neizvesnosti, suženja 
tražnje, prve uĎu u krizu“, ističe Stojiljković. 

On kaže da su realne procene da će broj ljudi koji ostaju bez posla da se uvećava. On podseća da na 
pola miliona registrovanih nezaposlenih, u obzir treba uzeti i 400.000 ljudi koji su se početkom krize 
vratili u Srbiji, od kojih će 200.000 uticati na to da se nezaposlenost povećava. 

„U visokom riziku od gubitka posla biće sigurno još 100.000 ljudi i mislim da je neophodno da se 
osim ovih mera koje smo imali preduzmu još neke“, napominje Stojiljković. 

On je zadovoljan što se glas sindikata do sada čuo, ali prava bitka, kako kaže, tek sledi jer je bitno 
koliko će moći da utiču na buduće dugoročnije aranžmane pomoći. 

Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije kaže da su se poslednje dve do tri godine plate u 
realnom sektoru povećavale, ali da to ni u jednom trenutku nije bilo onoliko koliko bi trebalo, u 
skladu sa povećanjem BDP-a i inflacije. 

U isto vreme, kako kaže, rasle su i plate u javnom sektoru, tako da se sada samo produbio jaz, koji je 
postojao i pre krize izmeĎu ovih sektora. 

„I pre pandemije realni sektor je trpeo posledice tržišne privrede, a sada sektori usluga, deo trgovine, 
ali i mnogi durgi su u velikom problemu“, napominje Atanacković. Dosta toga će, kako kaže, zavisiti i 
od toga kako se budu oporavljale privrede u svetu, pre svega u Evropi i onim zemljama sa kojima 
Srbija blisko saraĎuje, pre svih Nemačkom i Italijom“, napominje Nebojša Atanacković. 

Prve meĎunarodne analize, kako se ističe u analizi MONS-a, ukazuju na to da su zanimanja koja su 
„imunizovana“ od šoka ponude zbog toga što se njihovi radni zadaci mogu u najvećoj meri obavljati od 
kuće u proseku znatno bolje plaćena u odnosu na ona koja zahtevaju prisustvo zaposlenih na radnom 
mestu. 

Autori ovog istraživanja, meĎutim, napominju da su prognoze u ovom trenutku ekstremno 
nezahvalne, jer se još ne mogu predvideti ni orijentaciona dužina trajanja ni intenzitet poremećaja 
globalnih i regionalnih ekonomskih tokova usled pandemije, ali i da stanje na našem tržištu rada neće 
zavisiti isključivo od stepena oporavka domaće privrede, već i od brzine jenjavanja epidemije i 
privrednog rasta u zemljama sa kojima imamo najjače ekonomske veze. 

Prema procenama UN, stotine miliona ljudi u svetu bi moglo da ostane bez posla zbog krize izazvane 
pandemijom. 
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Samo prošle nedelje u SAD-u je 2,1 milion zaposlenih izgubilo radno mesto, čime se ukupan broj onih 
koji su ostali bez posla u ovoj zemlji popeo na 40 miliona. Stopa nezaposlenosti u SAD je tako sa 4,4 
odsto u martu skočila na trenutnih 14,7 odsto, a najugroženiji je sektor ugostiteljstva. 

Najviše pogoĎena virusom kovid 19 u Evropi Italija suočila se sa gubitkom pola miliona radnih mesta, 
a procene su da će oporavak privrede, odnosno vraćanje na nivo od pre krize moći da se očekuje tek 
2023. godine. 

Nezaposlenost 

Svršeni školarci tokom leta i jeseni podići će broj nezaposlenih u Srbiji, a prema analizi MONS-a 
godišnji broj novih ulaznika na tržište rada je nekih 70.000. U isto vreme, prosečno se godišnje 
penzioniše 100.000 ljudi, što delimično olakšava apsorpciju novih mladih ulaznika na tržište rada. 
Ekonomski migranti koji su se početkom krize vratili u Srbiju mogli bi da budu faktor koji će dodatno 
uticati na rast nezaposlenosti. 

„Na osnovu zvaničnih podataka o prelascima granice na početku pandemije, može se grubo proceniti 
da se otprilike njih 50.000 do 60.000 vratilo sa kratkoročnog rada u inostranstvu tokom marta. Na 
godišnjem nivou, taj broj potrebno je pomnožiti otprilike sa tri. Premda neće svi oni završiti kao 
nezaposleni ipak se i po ovom osnovu može očekivati dodatan porast nezaposlenosti od nekoliko 
desetina hiljada“, ističe se u ovoj analizi. 

Javni dug Srbije uvećan za 370 miliona evra 
 
Javni dug Srbije za period januar-mart 2020. godine uvećan je 370 miliona evra u 
odnosu na kraj 2019. i to na iznos od 24,7 milijardi evra, što je 52,8 brutonacionalnog 
prihoda (BDP), pokazuju podaci Parlamentarne budžetske kancelarije o analizi javnog 
duga. 
 
Piše: FoNet 
     

To povećanje odnosi se na period pre izbijanja pandemije korona virusa i ekonomskog paketa Vlade 
Srbije od 5,1 milijardi evra za suzbijanje negativnih ekonomsih posledica korona krize. 

Značajan deo ovog povećanja (115 miliona evra) odnosi se na nepovoljne kursne razlike, dok ostatak 
predstavlja neto zaduživanje na domaćem tržištu u iznosu od 225 milona evra. 

Veći deo javnog duga odnosi se na dugoročne obveznice i to u iznosu od 12,8 milijardi evra, a manji 
deo na kredite meĎunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada i to 9,6 milijardi evra. 

Direktni dug Srbije nastao zaduživanjem, na kraju marta 2020. godine iznosio je 22,8 milijardi evra i 
u odnosu na kraj 2019. povećao se za oko 380 miliona evra, odnosno za oko 264 miliona evra, ukoliko 
se izuzme nepovoljan uticaj deviznih kurseva. 
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Najugroženija privredna grana nije dobila očekivanu pomoć, hotelima i restoranima preti zatvaranje 

Država razočarala sektor turizma 
Posao nam je na nuli, troškovi su ogromni, perspektiva sumorna a podrška države 
nikakva – to je zajednička ocena većine hotelijera i ugostitelja nakon što je objavljeno 
da će tom sektoru biti omogućeni nešto povoljniji uslovi kreditiranja iz Fonda za razvoj. 
 
Piše: M. N. Stevanović 

Na početku pandemije bilo je opšte mesto da će najveći teret podneti sektor turizma, ugostiteljstvo, 
hotelijeri, prevoz putnika, agencije. Očekivalo se zato da će država izaći sa merama podrške čitavoj 
grani. 

– Najznačajnija mera bila bi smanjenje ili ukidanje PDV-a na hranu i piće kako bi se time snizile cene 
u restoranima i usluga postala pristupačnija prosečnom gostu. Većina evropskih zemalja upravo je to 
učinila, a ćesto se navodi i primer Irske koja je na godinu dana potpuno ukinula taj porez. Ugostitelji 
su tražili i da se na njih primene odredbe koje važe za angažovanje sezonske radne snage u 
poljoprivredi. Poslodavcima bi to omogućilo fleksibilnije zapošljavanje radnika, jer očekuju da će 
popunjenost kapaciteta u narednom periodu da varira. Nisu dobili ni očekivane reprograme obaveza 
prema javnim preduzećima i budžetu, niti produženu meru isplate minimalca za one koji mogu da je 
koriste kako bi premostili period neizvesnosti – kažu u Udruženju hotelijera i ugostitelja Hores i 
naglašavaju da je glavna manjkavost donetih mera to što nisu sačinjene u dogovoru sa privredom. 

U Horesu kažu i da su najavljeni povoljni krediti za likvidnost dragocena pomoć, jer će većina tim 
novcem moći da plati račune i poreze koji su se nagomilali tokom tromesečnog mirovanja. 

Hotelijeri su saglasni da to ne bi trebalo da bude svrha kredita. 

Pozajmice se uzimaju kada postoje investicije, a sada ih sigurno neće biti. 

Vlasnici hotela i restorana objašnjavaju i da bi to imalo smisla pod uslovom da ima posla, ali ne i u 
ovoj situaciji kada se popunjenost kapaciteta meri jednocifreno. Ma koliko da je kredit povoljan, to je 
zaduženje koje će morati da se vraća a nijedan poslodavac u tom sektoru ne može iz kredita da 
finansira troškove i plate zaposlenima. 

Zato najveći gradski hoteli, gde je i do 80 odsto gostiju bilo iz inostranstva, sada već otpuštaju 
radnike, ostaju sa trećinom jer je uglavnom reč o velikim preduzećima koja nisu mogla da koriste 
druge vidove podrške iz državne kase, poput minimalca za zaposlene. 

Od tog koraka za sada se uzdržavaju hoteli u većim turističkim centrima, očekujući da će možda leto 
da im donese nešto više gostiju koji bi se ovoga puta opredelili za odmor u zemlji. 

MeĎutim, ni taj prostor nije preveliki, jer su hoteli u Srbiji graĎeni uglavnom kao poslovni, sa četiri ili 
pet zvezdica i nisu pristupačni prosečnom srpskom turisti. 

Uz to, većina poslodavaca je zabrinuta zbog najavljenog drugog talasa epidemije i strahuju da ni pod 
uslovom potpune popunjenosti smaštaja tokom nekoliko vrelih meseci, neće moći da pokriju gubitak 
nastao tokom proleća, a još manje ukoliko se slična situacija ponovi u jesen ili zimu. 

Procenjuju da će zbog toga mnogi hoteli i restorani morati da se zatvore, pa će najteže proći zaposleni. 
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Merama koje su predstavljene kao pomoć sektoru, nisu zadovoljni ni u grupi firmi koje ser bave 
prevozom putnika. Kažu da su očekivali mnogo više jer su pretrpeli velike gubitke. 

– Nama je bio zabranjen rad i zato smo očekivali da država ponese deo tereta i troškova koji se 
stvaraju i kada firma ne radi. Teklo nam je osiguranje, gomilali su se i drugi troškovi kada autobusi ne 
voze. Mi smo kao grana dobili najmanje, a ne možemo da se uporedimo sa apotekama, prodavnicama 
i nekim drugim delatnostima gde je promet i uvećan. I sada, kada smo se pokrenuli, izloženi smo 
nekoj vrsti negativne kampanje preko medija koji nam plaše putnike, upozoravaju ih da je najveći 
rizik od zaraze u prevozu. To nije tačno, ljudi u autobusima nose maske i rukavice više nego kad ulaze 
u prodavnicu, banku ili pred neki šalter – kaže za Danas Dušan Miletić, direktor paraćinskog 
preduzeća Euroline. 

Čisto, sigurno 

U sadašnjoj situaciji gosti se najviše plaše eventualne zaraze tokom odmora. Zato ubrzano radimo i 
uskoro ćemo imati sopstveni sertifikat, pečat „čisto, sigurno“ koji će moći da koriste samo oni koji 
ispoštuju stroge procedure ponašanja i održavanja higijene, kaže za Danas Georgi Genov, direktor 
Horesa. 

 

 

Arsić: U periodu april - jun treba očekivati dvocifren pad BDP Srbije 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić ocenio je da u periodu april - jun treba 
očekivati dvocifren pad bruto domaćeg proizvoda Srbije. 
"Iako je u prvom tromesečju zabeležen rast BDP-a, poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku 
govore o snažnom smanjenju aktivnosti u gotovo svim privrednim delatnostima, tako da već u 
periodu april - jun treba očekivati dvocifren pad BDP. Očekujem da ćemo godinu završiti 'u minusu', 
odnosno, kako političari više vole da kažu, sa negativnim rastom BDP od tri odsto", rekao je Arsić za 
portal Nova.rs. 
 
Dodao je da su relativno snažan pad privredne aktivnosti koji Srbija beleži u aprilu druge države 
osetile već u martu, tako da su aprilski rezultati očekivani, pogotovo kada je reč o industrijskoj 
proizvodnji ili turizmu. 

"Još nemamo podatke za saobraćaj, ali možemo pretpostaviti da je i tu zabeležen značajan pad 
aktivnosti", kazao je Arsić i dodao da je jedine delatnosti koje su "pošteĎene" su graĎevinarstvo i 
poljoprivreda. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
https://nova.rs/biznis/intervju-milojko-arsic-recesija-je-neizbezna/
https://nova.rs/biznis/intervju-milojko-arsic-recesija-je-neizbezna/
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On rekao da očekuje da će majska statistika biti nešto povoljnija od aprilske, pošto su tokom meseca 
neke epidemiološke mere ublažene, što će se verovatno "preliti" i na jun. 

"Ipak, u drugom tromesečju treba najverovatnije računati na dvocifren pad BDP, da bi u narednom 
delu godine nastupio postepen oporavak, koji sigurno neće obuhvatiti sve delatnosti poĎednako", 
ocenio je Arsić. 

Nezaposlenost u Srbiji će, prema njegovim rečima, rasti tokom cele ove i delom sledeće godine, čak i 
kada privreda krene da se oporavlja. 

"Na odlaganje rasta zaposlenosti uticala je, inače, mera isplate minimalne zarade poslodavcima, tako 
nećemo beležiti porast nezaposlenosti dok traje njeno dejstvo, ali će se otpuštanja nastaviti tokom 
trećeg i četvrtog kvartala ove godine", rekao je Arsić. 

Njegova je procena da će država ove godine morati da se zaduži ;za ukupno 7,5 do osam milijardi evra. 

"Iako se za sada radi o održivom rastu javnog duga, od čega ne beže ni druge države koje pokušavaju 
da ublaže posledice pandemije, u sledećoj godini moraćemo relativno naglo da smanjimo budžetski 
deficit. To znači da se treba uzdržavati od najave velikih investicija, ili povećanja zarada. Naravno, ovo 
je predizborni period, pa su velika obećanja prisutna", rekao je Arsić. 

Dodao je da bi, ako bi se takva obećanja i realizovala, Srbija naredne godine suočila sa visokim 
deficitom i, posledično, daljim rastom javnog duga. 
 


