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Поступања привредних субјеката у складу са мерама Владе 
 

„Рад продавница у Kраљеву мора да се прилагоди новим мерама Владе 
Србије и полицијском часу, који од јуче траје од 17.00 до 5.00 сати“, поручио је 
Звонко Туфегџић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког 
управног округа, нагласивши да су власници продавница у обавези да омогуће 
радницима такво радно време да после затварања радње могу да стигну својим 
кућама до 17.00 часова.  

Он је изјавио да је шалтерска продаја дозвољена до почетка полицијског часа 
односно до времена које омогућава радницима који раде да стигну кући до почетка 
полицијског часа. Он је позвао и пекаре који имају столове у једном делу да избаце 
столове и пређу на шалтерску продају. 

Такође, подсетио је да су у недељу, због снабдевања најстаријих суграђана, 
биле отворене продавнице чији је рад договорен. Мало веће гужве су биле у 
хипермаркетима на подручју града, али их у продавницама у предграђу није било и 
све је протекло у реду уз обезбеђење припадника Полицијске управе. 

Привредни субјекти који имају потребе да раде у ноћним сменама, а који су 
до 15.00 часова у петак, 20. марта, проследили Министарству привреде формуларе 
и спискове радника и издају свакодневне радне налоге радницима, несметано 
обављају своју делатност. Како је навео Туфегџић, полиција је све контролисала и 
на подручју града Kраљева није било никаквих проблема. 

Производња се, ипак, наводи, код једног броја привредних субјеката све 
више смањује. 

„То је и логично због тога што не постоје наруџбине из иностранства, нити 
могућност да се одређени репроматеријал набави из Италије и Немачке. Транспорт 

се одвија, наши камиони могу да прелазе границе несметано, транспорт иде у целој 
Европи“, каже Туфегџић. 

Он је изјавио и да привредницима који у оваквој ситуацији одлуче да отпусте 
раднике нико не може да нареди да то не чине, али их је позвао на солидарност, 

будући да сматра да ће држава „кад све ово прође - наћи начина да помогне онима 
који су у тешкој ситуацији дали све од себе да заштите и своје раднике“. 

 
 
  


