
16.03.2020. 
Угоститељским објектима скраћено радно време  
 

Градоначелник града Краљева и председник Регионалне привредне коморе 
Краљево Звонко Туфегџић одржали су састанак са угоститељима, на ком су 
разговарали о променама у раду које су неопходне услед проглашења ванредног 
стања. 

У складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације радно време 
угоститељских објеката биће скраћено, тако да ће у наредном периоду сви 
ресторани, кафићи и барови на територији града Краљева радити у периоду од 8 
до 20 часова, при чему у једном објекту не сме бити више од 50 гостију, а 
растојање између гостију мора бити веће од једног метра.  

„Разумем многе од њих, многи су узели кредите како би изградили сале за 
свечаности, у овој ситуацији те сале не могу да раде, а ти људи имају велике 
обавезе према банкама. Разумем и угоститеље који запошљавају велики број 
радника у кухињи, конобара и људи који раде у обезбеђењу, али сви заједно 
морамо да будемо одговорни како бисмо успели да се изборимо са овим 
вирусом“, нагласио је Терзић.  

Градоначелник је изјавио да ће због проглашења ванредног стања 
службеници Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева 
радити и у периоду после 15 часова. 

„Дакле они неће завршити своје радно време у 15 часова, већ ће га 
наставити до 20, 21, 22 часа и обилазиће све угоститељске објекте. Уколико на 
терену утврде да неки од ових објеката ради и после 20 часова, писаће казне које 
су изузетно високе. Ова одлука се не односи на доставу хране и апелујем на 
грађане, на све оне који су навикли да одлазе у ресторане, да путем доставе 
хране добијају храну на кућну адресу, с тим што ће ови објекти за доставу моћи да 
наставе свој рад и после 20 часова“, појаснио је Терзић. 

Према речима градоначелника, град Краљево је пратио уређеност ове 
одлуке у другим градовима у Србији. Град Београд је донео одлуку да радно 
време угоститељских објеката буде од 8  до 20 часова, исту одлуку је донео и 
Чачак, град у коме већ има инфицираних особа, али неки други градови 
применили су другачије методе.  

„Ми смо одлучили да применимо модел града Београда, али и да редовно 
пратимо ситуацију и уколико дође до битних промена, на Градском штабу за 
ванредне ситуације можда донесемо и одлуку о потпуном затварању 
угоститељских објеката на читавој територији града. Ова одлука важи не само у 
центру града, не само у приградским насељима, већ на читавој територији града 
Краљева“, изјавио је Терзић. 

Он је апеловао на грађане града Краљева  да морају да чувају и себе и 
друге и истакао да ситуација није безазлена.  

„Ради се изузетно опасном вирусу за старе, за наше мајке и очеве, за људе 
старије од 65 година и из тог разлога морамо да их чувамо, али и да чувамо себе, 
морамо се потрудити. Не треба да чекамо да неко умре да бисмо схватили да је 
овај вирус опасан, тада ће бити касно, зато треба да схватимо на време. Знамо 
колико је људи јуче, у једном дану, преминуло у Италији, немојте да нам се то 



дешава у Србији“, нагласио је градоначелник Терзић, па додао да управо из тог 
разлога је уведено ванредно стање и да морамо сви заједно да се трудимо да 
делујемо превентивно. 


