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Korona zaustavila obuke za 1.200 nezaposlenih 

J. Ţ. S.  

Nacionalna sluţba za zapošljavanje stopirala programe zbog kovida 

OBUKA za oko 1.200 nezaposlenih preko Nacionalne službe za zapošljavanje zbog pandemija korona 
virusa i dalje je neizvesna. NSZ je pripremila programe obuke, a za njih se prijavilo i 500 osoba sa 
invaliditetom. 
 
 
U ovoj službi tvrde da je najveći broj nezaposlenih, zainteresovan za obučavanje iz oblasti 
poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane (mesari, pekari i izraĎivači bureka), zatim iz oblasti 
ekonomije, administracije, trgovine i turizma (knjigovoĎe i kuvari). 
 
Prošle godine u ovim obukama bilo je uključeno 1.257 nezaposlenih, od kojih je 404 sa invaliditetom. 
Interesovanja ima i za učenje u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i ličnih usluga i to za 
gerontodomaćice, negovateljice, frizere i za manikire-pedikire, potom i one u tekstilnoj, kožarskoj, 
hemijskoj i grafičkoj oblasti (obuke za krojenje i šivenje, za konfekcionare i za industrijsku izradu 
obuće). 
 
U NSZ naglašavaju da će u toku ove godine biti organizovano uključivanje nezaposlenih u obuke na 
zahtev poslodavca, i to 530 graĎana sa biroa rada, od kojih je 30 osoba sa invaliditetom. Ali, će pomoć 
iz fondova EU izostati. 
 
Područja rada u kojima će obučavanje na zahtev poslodavca biti organizovano zavise isključivo od 
njihovih potreba. U planu je i realizacija specijalističkih informatičkih obuka za 1.000 osoba bez 
posla, ali program još nije realizovan. 
 
Lane ga je koristilo oko 780 nezaposlenih. 

 

 

GLAVNE ŢRTVE KORONA- KRIZE Zaposlenost mladih na najvećem je 
udaru pandemije 

 T.K. 

Dok su društva strogim epidemiološkim merama pokušavala da zauzdaju COVID-19 pandemiju, 
većina donosilaca odluka previdela je težinu ekonomskih, socijalnih pa i zdravstvenih posledica. 

U više država tek kreću analize o pogoršanju epidemiološke slike niza akutnih i hroničnih bolesnika 
koji su na neki način bili uskraćeni za adekvatnu zdravstvenu uslugu s bitnim teškim posledicama. 
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Kad su pak u pitanju ekonomske i socijalne posledice analitičarima Blumberga zapelo je za oko da su 
glavne žrtve na tržištu rada mlaĎe generacije, prenosi Novac.hr. 

Mladi su u celom su nizu zemalja zabeležili najveći rast nezaposlenosti. Ako se isključe studenti u 
Velikoj je Britaniji jedna trećina starih 18-24 godine ostalo je bez posla. U Australiji je postotak 
nezaposlenosti 15-24 godine s manje od pet odsto porastao na više od 16 odsto. U Sjedinjenim 
državama i Kanadi nezaposlenost iste dobne grupe porasla je s desetak na trideset odsto. 

Ključni problem jeste u tome što mladi koji se naĎu na tržištu rada po pravilu imaju mnogo labavije 
ugovore o radu od starijih zaposlenih. 

Vrlo značajan broj mladih radi na honorarne ugovore ili na ugovore na odreĎeno koji se lako 
raskidaju. Nadalje, u više zemalja ogromni iznosi koji su namenjeni očuvanju zaposlenosti nisu uspeli 
pomoći najmlaĎim radnicima jer su pravila pomoći jednostavno zanemarila specifičnost tržišta rada u 
tom najmlaĎem delu. 

Australija je, recimo, potrošila 180 milijardi dolara na razne stimulanse, ali ništa nije 
uspela da napravi za najmlaĊe radnike. Poseban je problem u više zemalja što su 
pravila takva da mnogi mladi nisu mogli da raĉunaju ni na pomoć koju su od drţava 
dobijali stariji zaposleni za vreme COVID-19 pandemije. Situacija je Australiji takva da 
su mladi radnici povlaĉili novac koji su uplaćivali u svoj penzioni fond. 

Sada se otvara pitanje koliko će dugo strah i neizvesnost uzrokovani pandemijom držati Z generaciju 
podalje od tržišta rada i hoće li u slučaju izostanka brzog oporavka na srednji i dugi rok upravo mladi 
postati glavne žrtve pandemije, iako ne spadaju u rizične grupe. 

NEMA VIŠE POMOĆI Drţava danas isplaćuje poslednji minimalac, a onda 
slede NAJKRITIĈNIJI meseci 

 S. L. 

Država danas isplaćuje minimalac za više od milion zaposlenih i to će biti poslednja runda državne 
pomoći za privredu. Prethodnih dana, u više navrata, se iz Nemanjine 11 moglo čuti kako država ne 
planira da ide sa dodatnim paketom podrške, a iz Ministarstva finansija je stigla i zvanična poruka da 
jeste teško, ali da ekonomiji ne preostaje ništa drugo nego da se prilagoĎava novonastalim 
okolnostima. 

Kad je pre neki dan i prvi put javno rečeno da država nema para za dodatne olakšice, privrednici su 
znali da dolazi još teža jesen nego što su to očekivali. Poslednji minimalac koji će dobiti danas biće i 
poslednja finansijska injekcija koja je prethodna tri meseca mnoge održavala u životu. Sada su na 
naplatu počeli da dolaze i krediti, pa je pitanje šta će biti od septembra. 

Zoran Drakulić 

"Oni koji su dobili minimalac, oni će morati da održe zaposlenost do jeseni, ali posle toga će krenuti 
velika otpuštanja. Od jula će biti više problematični septembar, oktobar, novembar, odnosno kraj 
godine jer će se tada videti prave posledice krize", ocenio je Zoran Drakulić za "Blic Biznis". 

https://sport.blic.rs/autori/s-l
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Kako je dodao, oporavak će sigurno trajati dve do tri godine. 

"Ja čak mislim i da će i 2021. godina da bude problematična i teška. Neće to lako da ide. Sve je pitanje 
kada ćemo naći vakcinu i kada ćemo da izaĎemo iz svega, kada će se otvoriti granice, kada će početi da 
radi turizam, privreda, avio-industrija... To će sve da potraje. Nažalost, biće ovo duboka kriza", kaže 
Drakulić. 

I ministar finansija Siniša Mali je ocenio da su veliki izazovi pred nama, jer je teško 
proceniti koliko će da traje zdravstvena kriza. 

"Tako na delu nije samo kriza likvidnosti. Videćemo šta donosi jesen i predstojeći period. Ekonomiji 
ne preostaje ništa drugo nego da se prilagoĎava novonastalim okolnostima. Moramo pronaći način da 
funkcionišemo u novom sistemu koji nam sada nameću izmenjene okolnosti na meĎunarodnom 
tržištu. Znam da je teško, ali fleksibilnost u poslovanju, inovativnost ideje i znanje, su jedini koji vode 
ljudsku civilizaciju napred", ocenio je Mali. 

Ekonomisti Kvartalnog monitora ocenjuju da se otpuštanje radnika moţe oĉekivati pre 
svega u delatnostima koja proizvode trajna potrošna dobra, kapitalne proizvode, kao i 
neegzistencijalne usluge, poput turistiĉkih. 

Autori analize očekuju da će oporavak tražnje za navedenim proizvodima biti postepen i da će 
verovatno biti potrebno godinu dana da se tražnja vrati na pretkrizni nivo. 

U maju se prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na biro prijavilo više od 3.000 ljudi. 
Od 16. marta kada je uvedeno vanredno stanje do kraja juna, broj graĎana na birou je povećan za 
10.800. 

"SPREĈITE BANKROTE I MASOVNA OTPUŠTANJA" Udruţenja turistiĉkih 
agencija traţe dodatnu pomoć od vlade 

Tanjug 

Udruženja turističkih agencija Srbije zatražila su danas od vlade i resornih ministarstava dodatnu 
pomoć u vidu bruto minimalnih plata do kraja ove godine, kao i pravnu mogućnost da zamrznu 
delatnost preduzeća do godinu dana kako bi sprečili bankrote i masovna otpuštanja radnika. 

Zahtev je upućen kabinetu premijerke Ane Brnabić, Ministarstvu finansija, Ministarstvu privrede, 
Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Turističkoj organizaciji Srbije i turističkoj 
inspekciji, navodi se u saopštenju Udruženja turističkih agencija Srbije (UTAS). 

Kako se dodaje, iza zahteva za dodatnu pomoć turistiĉkom sektoru stoji pet udruţenja 
koja okupljaju više od 4.500 turistiĉkih agencija u Srbiji - UTAS, Nacionalna asocijacija 
turistiĉkih agencija Srbije (YUTA), Poslovno udruţenje turistiĉkih agencija (ATAS), 
Asocijacija nezavisnih turistiĉkih agencija (ANTAS) i Udruţenje receptivnih agencija 
Srbije (URA). 



6 

 

Udruženja će nadležnim institucijama predstaviti podatke o poslovnim gubicima i obrazložiti 
navedene mere za koje veruju da će omogućiti opstanak većine preduzeća u turizmu, kao i očuvanje 
nekoliko hiljada radnih mesta, navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da su mnoge evropske zemlje već odredile dodatnu pomoć najugroženijim sektorima u 
privredi, meĎu kojima su i turizam i ugostiteljstvo. 

SRBI U NEMAĈKOJ MASOVNO OSTAJU BEZ POSLA! Samo u junu na biro 
se prijavilo skoro 3 MILIONA ljudi, a ove ĉetiri profesije najviše TRPE 

 T.K. 
 

Kriza nesporno i u najjačoj evropskoj ekonomiji uzima danak. Iako se tokom maja očekivalo da se 
pojedine industrije u Nemačkoj vraćaju u "kolosek", najnoviji podaci i izjave tamošnjih zvaničnika 
sada pokazuju suprotan trend. 

Samo u junu u ovoj najvećoj evropskoj ekonomiji, na biro je prijavljeno 2,8 miliona nezaposlenih, a 
stručnjaci upozoravaju da bi taj broj mogao da dostigne i pet miliona. MeĎu njima sigurno je i veliki 
broj naših državljana, budući da u Nemačkoj živi oko 450.000 Srba i da su poslovi koji najčešće rade 
na najvećem udaru. 

Kako je pandemija najviše pogodila turizam, transport i ugostiteljstvo, ali je zaustavljen i veliki broj 
fabrika i zatvorena mnoga gradilišta, tako su radnici iz Srbije mahom ostajali bez posla. Mnogi su se 
vratili u Srbiju i čekaju stabilizaciju, ali ima mnogo i Srba koji sada sede u Nemačkoj bez posla. 

"Vrlo su česte porodice gde radi supruga i to najčešće kao medicinska sestra ili negovateljica, a gde je 
suprug ostao bez posla. Bez posla su i naši radnici koji su radili u ugostiteljstvu, konobari, pomoćni 
kuvari..." priča nam Marko Jošić koji živi sa porodicom u Nirnbergu i koji je imao sreće da je zadržao 
posao u obezbeĎenju i pored aktuelne krize. 

Nemački ekspert Roland Berger upozorava da Nemačka očekuje stopu nezaposlenosti od deset odsto, 
što bi "toj privredi bila velika pretnja". 

Iako je delovalo da se situacija menja tokom maja i sve vraća na svoje mesto, okolnosti su se izmenile. 
Virus je ponovo dobio maha, te privrede ostaju zatvorene. 

"Verujem da postoji opasnost da doĎemo do broja od pet miliona nezaposlenih", kazao je Berger i 
dodao da očekuje stopu nezaposlenosti od deset odsto. To je, kako je ocenio, ogromna pretnja po 
nemačku privredu. 

Šef Socijaldemokratske partije (SDP) Norbert Valter Borjans smatra da je i aktuelni 
broj nezaposlenih previsok. 

Kazao je da ne treba „ prizivati“  Ďavola, dodajući da se mnogi bave time da li će Nemačka biti 
pogoĎena drugim talasom epidemije, dok se vlada bori za svako radno mesto. 
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Prema zvaničnim procenama, oko 400.000 srpskih državljana se u martu i aprilu vratilo iz dijaspore 
u našu zemlju. Najviše ih se vratilo iz Nemačke i Austrije. 

 

Novi broj biltena "Mesečne analize i trendovi" 

Efekti pandemije se u punoj meri ispoljili na privredu u aprilu i maju 
 
U aprilu i maju 2020. su se efekti pandemije Covid 19 na privredu Srbije ispoljili u 
punoj meri, istiĉe se u najnovijem broju ekonomskog biltena „Meseĉne analize i 
trendovi“ (MAT). 
 
Piše: FoNet 
     

Kako je istaknuto, u aprilu se srpska ekonomija suočila sa osetnim tekućim i meĎugodišnjim padom 
industrijske proizvodnje, spoljnotrgovinske razmene i unutrašnje potrošnje, zastojem saobraćaja, 
turizma i pojačanim zastojem ugostiteljskih usluga, koji je i inače bio izazvan prekidom komunikacija 
meĎu stanovništvom zbog virusa. 

U maju je došlo do delimičnog oporavka privredne aktivnosti, pa je u tom mesecu smanjen 
meĎugodišnji pad industrijske proizvodnje i, u manjoj meri, spoljnotrgovinske razmene, navode 
autori MAT. 

TakoĎe se naglašava da su rekordni tekući desezonirani padovi iz aprila zamenjeni uočljivim, ali 
manjim desezoniranim porastima, meĎugodišnji pad potrošnje iz aprila u maju je zamenjen 
nevelikim porastom, a veliki desezonirani pad iz aprila je skoro u celini nadoknaĎen porastom u maju. 

Oporavak u turizmu je bio simboličan, navodi se u biltenu. Nakon meĎugodišnjeg pada za 16,7 odsto u 
aprilu, meĎugodišnji pad ukupne industrijske proizvodnje je usledio i u maju, ali je redukovan na 9,3 
odsto. 

Kumulativni pad u periodu januar-maj iznosio je 2,6 odsto. 

Sektor koji je opredelio meĎugodišnji pad ukupne industrijske proizvodnje je proizvodnja 
preraĎivačke industrije, koja je (posle pada u aprilu za 20 odsto) u maju takoĎe meĎugodišnje 
smanjena, ali upola manje – za 9,3 odsto. 

Neto priliv stranih direktnih investicija u prva četiri meseca ove godine bio je milijardu i 55 miliona 
evra, što je za  osam odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, navode u MAT. 

Naglašeno je da je u periodu januar – maj ostvaren deficit budžeta u iznosu od 236 milijardi dinara. 
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Deficit budţeta Srbije na kraju maja 236,4 milijarde dinara, javni dug 57,2 
odsto BDP-a 
 
Deficit budţeta Srbije na kraju maja je iznosio 236,4 milijarde dinara, saopštilo je 
danas Ministarstvo finansija. 
 
Piše: Beta 

Prihodi republičkog budžeta za pet meseci ove godine su bili 455,8 milijardi dinara, a rashodi 692,3 
mlijarde dinara. 

Samo u maju deficit je iznosio 122,4 milijardi dinara. 

U maju su naplaćeni prihodi u iznosu od 76 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 68,5 
milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 35,6 milijardi dinara i 
akciza u iznosu od 19,4 milijardi. 

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 7,2 milijarde dinara. Priliv donacija u maju iznosio je 300 
miliona dinara. 

Rashodi budžeta u majus u bili 198,5 milijardi dinara. Rashodi za zaposlene, u maju, su 
iznosili 25,7 millijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, 
RFZO, NSZ, fond SOVO) 29 milijardi dinara. 

Subvencije su iznosile 41,6 milijardi dinara, a ostali tekući rashodi 44,9 milijardi dinara, s obzirom da 
je sa ovih rashodnih kategorija isplaćivana pomoć privrednicima i graĎanima u sklopu seta mera za 
borbu protiv efekata pandemije korona virusa, navelo je Ministarstvo finansija. 

Na nivou opšte države u periodu januar – maj ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 235,6 milijardi 
dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 179 milijardi. 

Javni dug Srbije iznosio je na kraju maja ove godine 26,79 milijardi evra, što je 57,2 odsto 
procenjenog ovogodišnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP). 

Na kraju aprila je javni dug bio 24,55 milijardi evra, odnosno 52,4 odsto BDP. 

PKS: Za oporavak privrede Srbije od krize potrebno godinu dana 
 
Privredi Srbije, pogoĊenoj pandemijom korona virusa, za oporavak će biti potrebno u 
proseku godinu, pokazali su rezultati istraţivanja „Zajedno kroz krizu“ koje je sprovela 
Privredna komora Srbije (PKS). 
 
Piše: Beta 

Kriza je najviše pogodila mikro preduzeća, dok je likvidnost i dalje jedan od ključnih problema sa 
kojima se firme suočavaju, navodi se u saopštenju PKS. 



9 

 

U trećem ciklusu istraživanja sprovedenog od 8. do 15. juna sa USAID Projektom saradnje za 
ekonomski razvoj, vreme oporavka većina ispitanika procenjuje na godinu dana, skoro svaka treća 
firma veruje da će joj biti dovoljno od tri do šest meseci, dok najpogoĎenije sektore – turizam, 
saobraćaj i kreativnu industriju očekuje oporavak duži od godine. 

Oko 73 odsto firmi se pribojava drugog talasa pandemije i ponovnog privremenog zatvaranja, a na 
drugom mestu je pad tražnje za proizvodima i uslugama, dok 40 odsto firmi očekuje ograničenja 
povezana sa padom likvidnosti poslovanja, padom dostupnih izvora finansiranja, promene u izvoznim 
i uvoznim politikama. 

Skoro trećina firmi očekuje barijere u vezi sa ograničenjem okupljanja i novih zahteva u pogledu 
standarda kvaliteta proizvoda i usluga, pokazali su rezultati ankete. 

Više od 90 odsto firmi očekuje pad prihoda u ovoj godini, najveći gubici biće u turizmu, kreativnoj 
industriji i saobraćaju, a prate ih i industrija različitih proizvodnih delatnosti i IT sektor. 

Četvrtina učesnika ankete procenjuje da su im prihodi u junu 2020. u odnosu na isti mesec prošle 
godine u najboljem slučaju prepolovljeni, a svaka druga firma imala je gubitak do 30 odsto. 

 

Држава у корона кризи урадила колико је могла: Привреда мора да се 
прилагоди и мења 

Извор: Dnevnik.rs 
     

Како би се сачувала фискална стабилност земље, држава не може да финансира нове додатне 
мере за ублажавање последица пандемије корона вируса на привреду, па ће приватни сектор 
морати да реорганизује своје пословање и прилагоди га актуелној ситуацији, оцењују 
привредници. 

 
Држава је до сада издвојила више од пет милијарди евра „кризног” новца и донела низ мера 
чији је циљ лакше пословање приватног сектора у актуелној кризи. 

У Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) сматрају да је криза показала 
да домаћа привреда има доста развијену свест и да мора сама себи да помогне. 

Половина привредника из истраживања овог удружења одговорило је да ће се прилагодити 
путем смањења трошкова, а 47 одсто је рекло да ће потражити евентуалне вишкове новца из 
претходног периода. 

„Оно што пре свега привреда сама може да ради је смањење трошкова, али ту не мислимо на 
отпуштања јер је то нежељени сценарио, него да виде на режијским трошковима, да ли им је 
потребан сада сав тај простор који су користили, да ли могу на неки алтернативни начин да га 
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користе, да га дају другим фирмамам на коришћење у ово време”, наводи Иван Радак из 
НАЛЕД-а. 

Привредници, објашњава Радак за Танјуг , могу да оптимизују своје процесе пословања, смање 
радно време, са осам на шест сати, на пример, и на тај начин ефикасније послују, као и да 
користе више дигиталне услуге. 

„Криза је показала да је потребно да свака фирма уради мало дугорочнији план рада”, додаје 
Радак. 

Каже да је важно да фирме користе онлајн алате, праве заједничке платформе за продају јер 
последњи подаци показују да свака трећа фирма нема свој сајт а чак 46 одсто фирми није 
присутно на интернету. 

Председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић саветује фирме да добро сагледају своје 
будуће пословање јер је сигурно, како каже, да држава не може да доноси мере и даје помоћ 
унедоглед. 

Потребно је пратити и мере у региону и ЕУ, која ради на пакету помоћи за своје чланице а 
очекује се да ће тај пакет износити хиљаду милијарди евра. 

„Врло је битно да се томе прикључимо и видимо како то можемо да искористимо. Ако преко 
1.000 милијарди евра буде опредељено земљама ЕУ и њиховим привредама, индустријским 
гранама и предузећима, и ако Европска унија жели да се шири а сигурно жели, ни она не би 
смела да допусти да наша привреда падне”, каже Ненезић за Танјуг. 

Овај новац требало би да буде доступан у ЕУ од августа или септембра, додаје Ненезић. 

Када је реч о помоћи домаћој привреди, објашњава да та помоћ не мора да буде само у виду 
новца, већ и у олакшицама за пословање. 

Оптимиста је по питању раста економије и њеног одржања а говорећи о запошљавању и 
отпуштању, каже да свака фирма појединачно доноси процену али поручује да „за радника увек 
има посла”.    

Д. Мл. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


