
Az állami szervek által a rendkívüli állapot idején nyújtott 

közszolgáltatások és közérdekű információk  

A nyilvánosság tájékoztatása 
1. A Szerb Köztársaság Kormányának a koronavírussal kapcsolatos valamennyi 

döntése egy helyen, a hivatalos közlöny honlapján olvasható: http://www.pravno-

informacioni-sistem.rs/fp/covid19 

2. A nyilvánosság koronavírussal kapcsolatos tájékoztatására szolgáló honlap: 

https://covid19.rs/. 

a. A koronavírusra vonatkozó statisztikai adatok: https://bit.ly/39m4MQ3 

b. A Közegészségügyi Intézet napi jelentései: https://covid19.rs/objave-centra-za-

javno-zdravlje/ 

3. A koronavírussal foglalkozó külön oldalak a szerb kormány honlapja keretében 

a. A koronavírussal kapcsolatos szerbiai hírek: 
https://www.srbija.gov.rs/sekcija/453027/covid-19.php 

b. Az 1. pontban említett döntések 

c. A 2. pontban szereplő külön COVID-19 honlap 

d. Kapcsolattartó központok: https://www.srbija.gov.rs/specijal/454317 

e. A koronavírus-járvány elleni küzdelemre szolgáló adományok utalására vonatkozó 
útmutatás: https://bit.ly/33NZNX6 

f. A vasárnaponként nyitva tartó üzletek jegyzéke: https://bit.ly/2ydAdPL 

4. A szerb kormány viber-csoportja: https://chats.viber.com/covid19info 

5. A kormány önkéntes-toborzó platformja - https://budivolonter.gov.rs/ 

6. A koronavírusra vonatkozó szerbiai adatok nyílt formában („nyílt 

adatok”): https://covid19.data.gov.rs/. 

7. Az Egészségügyi Minisztérium további telefonszámokat vezetett be a járványügyi 

szolgálatokban: https://bit.ly/2wG6azL, és az egészségházakban: https://bit.ly/3bw1FX8. 

8. A Munkaügyi, Harcos- és Szociálisügyi Minisztérium szociális központjainak jegyzéke: 

https://bit.ly/2vTNZ9t 

9. A Belügyminisztérium által a koronavírussal kapcsolatban üzemeltetett 

e-mail cím és telefonszám: https://bit.ly/2UJ8mP1 

Közszolgáltatások 
1. A bankoknak a nyugdíjak kifizetésével kapcsolatos munkájára panaszt lehet tenni a 

isplata.penzija@gov.rs e-mail címen vagy a 011/ 7350 560 telefonon: https://bit.ly/3anHue7 

2. Egységes hívóközpont, melynek keretében a 19920 számon lehet érdeklődni az 

időseknek élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében nyújtott segítséggel 

kapcsolatban azokban a városi és községi központokban, melyekben önkéntes 

szolgálatokat szerveztek: https://www.srbija.gov.rs/specijal/454317 

3. Digitális szolidaritás a világjárvány idején – a távoktatással és otthoni munkával kapcsolatos 

ingyenes platformokra, a járvány idején ingyenesen hozzáférhető online könyvekre, 

tanfolyamokra, filmekre, zenére, televíziós műsorokra vonatkozó információk: 

https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ 

4. A gyógyszerek, egészégügyi eszközök és élelmiszerek mesterséges drágítását az 

alábbi címen lehet bejelenteni a felügyelőségnek: https://bit.ly/3apiR0m 

5. A szociális juttatásokra való jogosultságok legfeljebb három hónapra, illetve a 

rendkívüli állapot idejére lettek meghosszabbítva: https://bit.ly/33RgD7F 

6. Telefonos SOS lelki segélyszolgálat az oktatásban dolgozók, a szülők és diákok 

részére: https://bit.ly/2yggejz 

7. Adókönnyítések a rendkívüli állapot idején: https://bit.ly/3ajOfxk, https://bit.ly/3dEmQbJ 
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8. Az újításokat támogató pénzalap 12 innovációs projektet támogat a világjárvány 

hatásainak enyhítésére: https://bit.ly/2UDg5xW 

9. E-napló - http://www.mpn.gov.rs/elektronski-dnevnik-esdnevnik/. A tanítók és tanárok az e-

naplón keresztül betekintést nyerhetnek a diákokról vezetett nyilvántartásba, anélkül hogy 

láthatnák a más tárgyakból kapott jegyeiket, illetve előítélettel lennének a diákok tudását 

illetően. A tanítókra és tanárokra háruló adminisztrációs munka csökkentésével növekszik 

a rendszer hatékonysága, mivel az összes szükséges nyilvántartás megtalálható egy 

helyen. Az alkalmazott rendszer lehetővé teszi a szülők számára is, hogy az interneten 

keresztül betekintést nyerjenek gyermekük előmeneteléről. 

10. Távoktatás: 

a. Az online oktatás beosztása: https://www.rasporednastave.gov.rs/ 

b. RTS3 közszolgálati televíziós csatornán és az RTS Planeta 

portálon keresztül sugárzott tartalmak 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/ 

c. A „Moja škola“ portál további támogatást nyújt azoknak a diákoknak, akik az 

RTS csatornán és az RTS Planeta portálon keresztül követik a tanítást. 

https://www.mojaskola.gov.rs/ 

d. „Moja škola” viber közösség https://vb.me/MojaSkola. 

e. Hívóközpont a 011/735-05-57 számon napi 24 órában üzemel 

hanganyagon rögzített információkkal, míg az operátorok 8-tól 18 

óráig érhetők el. 

f. A nemzetiségi nyelveken tanuló diákoknak szóló információk: 

https://www.srbija.gov.rs/vest/452892/od-23-marta-onlajn-nastava-i-za- 

manjine.php 

11. Cégnyilvántartó Ügynökség: 

a. A felhasználók igénybe vehetik az ügynökség különféle e-szolgáltatásait 

vállalkozások, egytagú vagy többtagú Kft-k alapításának bejegyzésére, az 

építési engedélyek kiadására vonatkozó egységes eljárások központi 

nyilvántartása, az elektronikus pénzügyi beszámolók benyújtása és a tényleges 

tulajdonosok központi nyilvántartása: https://www.apr.gov.rs/pocetna.1898.html, 

https://www.srbija.gov.rs/vest/452583/obezbedjeno-nesmetano-obavljanje-poslova-iz- 

nadleznosti-apr.php 

12. A Köztársasági Egészségbiztosítási Alap távszolgáltatásai: 

https://www.srbija.gov.rs/vest/451992/ostvarivanje-prava-iz-zdravstvenog-osiguranja- 

bez-saltera.php. Az alap koronavírussal kapcsolatos tájékoztatói: 

https://www.rfzo.rs/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1057 

13. A Köztársasági Statisztikai Hivatal elektronikus formában elérhető közleményei és 

tájékoztatói: https://www.srbija.gov.rs/vest/455136/saopstenja-i-informacije-rzs-dostupni-u-

elektronskoj- formi.php 

14. A 45 napot meghaladó fizetett szabadságokkal kapcsolatos leegyszerűsített eljárás, 

minek keretében a munkáltatónak nem kell kérvényt beadnia véleményezésre az 

országos szintű ágazati szakszervezethez, ami legfeljebb a rendkívüli állapot 

megszűnésének napjáig érvényes: https://www.srbija.gov.rs/vest/454914/jednostavnija-

procedura-za-upucivanje-na-placeno- odsustvo.php 

15. A szülési szabadsággal kapcsolatos dokumentáció elektronikus úton történő 

benyújtása: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/porodilje-elektronskim-

putem- mogu-da-predaju-dokumentaciju-za-ostvarivanje-naknade-zarade 

16. Az e-óvoda szolgáltatásai az idei évtől egész Szerbia területén: https://bit.ly/2JiatE5 

a. Az óvodák jegyzéke: https://bit.ly/3bw6Czs 

b. Az e-óvoda ha a szülő külföldi: https://euprava.gov.rs/usluge/5262 
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17. A gyermek beiskolázása iránti érdeklődés elektronikus úton: 

https://euprava.gov.rs/usluge/5569 

18. A Köztársasági Földmérő Hivatal (ingatlan-nyilvántartás) adatbázisaiba való betekintés, 

az ügyintézés menetének figyelemmel követése és a kérelmek benyújtása az 

eKatastar http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/po%C4%8Detna és az eŠalter:  

http://www.rgz.gov.rs/usluge/ekatastar/ekatastar-e%C5%A1alter platformokon 

keresztül lehetséges 

19. A koronavírus-fertőzöttségre önvizsgálati tesztet végezhetünk az interneten keresztül is: 
https://www.e-zdravlje.gov.rs/landing/ 
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