
ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА 

  

Обавештамо привредне субјекте да су дужни да сваком 
запосленом лицу које радне задатке обавља у периоду од 17 до 
05 часова, а за које је добијена сагласност да је изузето од 
примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на 
територији Републике Србије издају одговарајућу Потврду. 
  
Образац ПОТВРДЕ достављамо у наставку 

  
Послодавац који има до 100 запослених у смени која траје у 
периоду забране кретања, потврду издаје на дневном нивоу, док 
послодавац који има више од 100 запослених у смени која траје 
у периоду забране кретања потврду издаје на недељном нивоу, за 
свако запослено лице за које је добијена сагласност 
Министарства унутрашњих послова да су изузети од примене 
наведене наредбе. 

Посебно истичемо да ће почев од 28. марта 2020. године од 17,00 
часова, приликом контроле поштовања Наредбе о забрани и 
ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, 
припрадници Министарства унутрашњих послова тражити на увид 
Потврду издату од стране послодавца, која ће важити искључиво 
уколико се лице налази у бази података Министарства 
унутрашњих послова и за које је добијена сагласност да су 
изузети од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања 
лица на територији Републике Србије. 

Министарство унутрашњих послова ће прихватати и потврде у 
електронском облику  (скенирана потврда на телефону, таблету и 
сл.) 

 

 

 



 

Меморандум правног лица 

Број 

Датум 

Место 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

 

Којом се потврђује да је _____________________________________________________ 

                                                                           (име и презиме)  

ЈМБГ _____________________ из _____________________________________________ 

                                                                           (место и адреса стана) 

запослен у _________________________________________________________________  

(назив правног лица) 

у својству _____________________________________ и да је његово радно ангажовање  

                                  (навести посао који обавља) 

 

неопходно дана  ________________ године, у смени од __________до ________ часова,  

 

на локацији/адреси __________________________________________________________,  

 

односно да је неопходно да се креће током рада на релацији _______________________ 

 

___________________________________________________________________________.   

 

Приликом доласка и одласка са посла, именовани радник користи јавни превоз, односно  

 

_________________________ возило _________________________________ на релацији 

       (службено/приватно)                                    (марка и рег.ознака) 

 

___________________________________________________________________________. 

 

Потврда се издаје ради доказивања својства приликом доласка на посао,  одласка са посла 

и радног ангажовања за време трајања мере ограничења и забране кретања и свака 

злоупотреба биће кажњена у складу са прописима који важе за време ванредног стања. 

 

   

 

ДИРЕКТОР 

 

_______________________ 

име и презиме 
 


