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Поштовани,

Обавештавамо вас да је, у складу са Налогом Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, градовима и општинама омогућено да, након свих провера и
добијања сагласности од Министарства, издају потврде за кретање лица у периоду
ограниченог кретања које важи на територији Републике Србије.

Сврха издавања потврда за кретање је омогућавање несметаног пружања помоћи у
кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две особе) и
услуге персоналног асистента, или уређено виђење детета и родитеља када је то
неопходно учинити у периоду у ком постоји забрана кретања.

Уједно вас обавештавамо:

- да је пријем и обрада захтева од стране свих градова и општина рестриктиван,
- да је обавеза свих градова и општина да у сваком појединачном захтеву цени

његову оправданост, те да се не сме угрожавати сврха увођења ограничења кретања;
- да је уз захтев потребно доставити сву потребну документацију којом се потврђује

основаност кретања;
- да ће Град појединачне дозволе издавати лицима тек по претходно обављеној

контроли и прибављеној сагласности од стране Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова Републике
Србије.

С обзиром на наведено, потребно је да свако лице које тражи оцену оправданости
захтева и издавање потврде за кретање достави:

- име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, својство/однос у ком се налази у односу
на лице због ког се предлаже (син, ћерка, сродник, договор/уговор о помоћи и



нези...), разлог због ког је потребно кретање у времену када постоји општа забрана
кретања ( нега другог лица, храњење, помоћ за узимање терапије, купање....)

- име и презиме, ЈМБГ, адреса становања лица код које се одлази односно које се
обилази;

- време у ком је потребно одобрити кретање (нпр. сваког дана од 19-20ч...недељом
од 13-15ч.. итд.)

- контакт телефон за обе особе (пружаоца и корисника услуге)
- скенирану или јасно фотографисану медицинску документацију из које се јасно и

недвосмислено види (или се може закључити) да је неопходна помоћ другог лица;
- уколико постоји решење о утврђивању права на помоћ и негу другог лица и

скенирано или јасно фотографисано решење;
- уколико је разлог подношења захтева одлазак и повратак детета код уређеног

виђења – судска пресуда, односно скениран или јасно фотографисан део судске
пресуде у ком се види број пресуде и део из ког се јасно види период (дани у
недељи и време) у којем је омогућено виђање детета;

- образложење захтева које обавезно мора да садржи пуну информацију о
чињеницама које оправдавају неопходност и разлоге зашто само лице за које се
тражи дозвола може да обави потребну радњу (нпр. уговор, струка, старачко
домаћинство без друге особе која би током забране кретања могла да предузме
потребне мере неге......).

Захтеве са свом потребном документацијом је потребно доставити на e-mail:

dozvolе@grad.zrenjanin.rs

У разматрање ће се узимати само захтеви који су уредни, у смислу овог обавештења.

У разматрање неће бити узети захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година
живота, из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.

Напомињемо да подношење захтева без издавања (од стране Министарства прописане)
потврде не омогућава по аутоматизму и дозволу кретања особе која је потврду тражила.

С поштовањем,

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Јелена Драгић

mailto:dozvolе@grad.zrenjanin.rs

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
	АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

