
24.03.2020. 
Обавезне радне дозволе за оне који раде током забране кретања и друге новине 
за привреднике током ванредног стања 
 
 Директор Регионалне прибвредне коморе Моравичког и Рашког управног 
округа Звонко Туфегџић је позвао све привредне субјекте на подручју града 
Краљева и целог региона да поштују упутства Владе Републике Србије и 
Министарства привреде. Он је нагласио да сваки радник који иде на посао у време 
забране кретања мора имати дозволу за одлазак и долазак на посао, коју не може 
да злоупотребљава, зна се време за које неко треба да стигне од своје куће до 
радног места. Такође, позвао је сва домаћа и страна привредна друштва да не 
позивају раднике без радних налога, који су обавезни за сваког радника. Како је 
навео, казне су огромне.. 
 „Сви привредни субјекти који имају потребе за организовањем превоза 
својих радника имају списак превозника на сајту Привредне коморе Србије, сами 
склапају уговоре за своје раднике и за њихов превоз на нашем подручју само 
обавештавају локалну самоуправу како би она могла да координира са 
Министарством унутрашњих послова“, објаснио је Туфегџић. 
 Пољопривредници упутства за излазак и рад имају на сајту Министарства 
пољопривреде - Управе за аграрна плаћања. 
 Према његовим речима, нема информација да је неко отпустио раднике, 
углавном их шаљу на плаћено одсуство или годишњи одмор. 

„Апелујем још једном на привредне субјекте да, у складу са својим 
могућностима, задрже раднике. Ово је озбиљна држава и сви ће они имати помоћ 
од државе. Угоститељство и туризам су у најтежем положају, држава ће узети то у 
обзира“, рекао је.  
 Он је објавио да је заштитна опрема већ стигла у апотеке и да је сви морају 
користити, а да на сајту Привредне коморе постоји списак оних који производе 
заштитну опрему.  

„Имамо довољно техничких прегледа. Држава је донела одлуку да шалтери 
МУП-а буду затворени, а омогућено је да се налепнице добију преко техничких 
прегледа, то је једини пут. Направљена је могућност да се региструје ауто, 
таксисти исто иду на техничке прегледе и плаћају 100 одсто, али биће им 
рефундирано после престанка ванредног стања“, изнео је новине Туфегџић. 
 Према његовим речима, привредници из целе Републике Србије, а и са 
нашег подручја, донирали су средства преко Привредне коморе на рачун Владе 
Републике Србије за куповину медицинских средстава.  

„Има доста привредних субјеката у текстилној индустрији који су се 
преоријентисали на шивење маски. Влада Републике Србије је издала 
ограничења  за цене. Углавном се шије за велике системе, а они се обраћају 
фирмама које то купују. Трговина још увек функционише док не траје полицијски 
час“, наводи директор.  

У петак ће бити проширен списак продавница, како старији грађани не би 
морали да иду много далеко од својих станова приликом дозвољене недељне 
куповине. 
  


