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Извештај о активностима Центра за социјални рад Града Суботице у време проглашеног 

ванредног стања у РС 

 

 

Након Одлуке о проглашењу болести COVID-19  изазване вирусом SARS-CoV-2 

заразном болешћу („Сл.гласник РС“ бр. 23/20), коју је донела Влада РС 

10.03.2020.године и  запримљене Инструкције ресорног Министарства ( бр. 021-01-

00016/6/2020-05 од 11.03.2020.године), које је у складу са епидемиолошком ситуацијом 

у РС препоручило одређене мере ради спречавања ширења инфекције ( проветравање, 

одржавање хигијене простора, учестало прање руку, редовна дезинфекција радног 

простора, итд..) Центар је одмах предузео потребне радње и то:  обавестио запослене и 

кориснике о начинима превенције ширења заразе прослеђивањем Инструкције на мејл, 

качењем на огласну таблу Центра као и постављањем на улазна врата и сајт Центра. 

Постављена су и додатна обавештења и молбе корисницима услуга Центра да не долазе 

у Центар у случају респираторних тегоба као и начинима правилног одржавања 

хигијене руку, итд. Такође приступило се набавци дезинфикционих средстава, па су 

купљени папирни убруси и 20 литара Асепсола који је подељен запосленима у циљу 

дезинфекције руку и радног простора 

 

Након проглашеног ванредног стања 15.03.2020. године и Закључка Владе РС од 

16.03.2020.године бр. 53-2561/2020 године у Центру за социјални рад обустављен је рад 

са странкама путем непосредног контакта. Контакти са странкама одвијали су се путем 

телефона, мејла и поштом.   

После запримљене Инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања бр. 500-01-2/2020-09 од 16.03.2020.године донешене на основу 

Одлуке о проглашењу ванредног стања Центар је одмах поступио у складу са налозима 

из Инструкције и то:  

 

1.организовао распоред рада и радног времена радом од куће запослених, и 

обезбедио минимум процеса рада у складу са потребама корисника 

 

Центар је сачинио План распореда рада запослених у Центру на недељном нивоу 

којим је определио запослене који ће рад обављати у просторијама Центра или од куће 

имајући у виду препоруке из Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације од 

16.03.2020.године да се  омогући рад од куће запосленима који су тешки хронични 
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болесници и старијима од 60 година, као и Владе РС да се омогући рад од куће 

запосленима који имају децу млађу од 12 година.  

Центар је донео Одлуку о распореду рада, радног времена и рада од куће 

запосленима у Центру за социјални рад којом је дефинисано радно време Центра ( од 08 

до 13 часова), доступност услугама путем телефона и електронским путем ( мејлом) као 

и доступност услугама неодложних интервенција 24 часа/7 дана у недељи на уобичајен 

начин путем дежурних радника по утврђеном распореду дежурства.  

Центар је сачинио и План Центра за социјални рад Града Суботице за мере и 

активности на одржавању континуитета и функционалности организације током 

пандемије корона вируса (COVID- 19) 19.03.2020.године документ доступан на сајту 

Центра, са јасно дефинисаним активностима које се морају одржавати током пандемије, 

активностима које ће се одржавати током пандемије у случају да располажемо 

довољним ресурсима, активностима које се могу обављати од куће током пандемије и 

активностима које се могу замрзнути током пандемије. 

 

2.обезбедио доступност услугама Центра истицањем контакт телефона на 

јавним местима, згради Центра, згради јединице локалне самоуправе, средствима 

јавног информисања 

 

Центар је поставио обавештења на улазу у зграду Центра са својим контакт 

подацима и начину могуће комуникације са Центром за остваривање права и услуга 

социјалне заштите, остварио контакт са представницима локалне самоуправе како би 

контакт подаци били доступни на згради локалне самоуправе, те проследио молбу 

локалним медијима да објаве контакт податке Центра.  

Такође на сајту Центра постављен је нови банер „Обавештења, ванредно стање, 

COVID-19“ на видно место на почетној страници, са свим обавештењима и 

инструкцијама које се односе на рад Центра у време ванредног стања.   

 

3.обезбедио да запослени обавезно користе заштитна средства ( маске, 

рукавице, дезинфикциона средства) 

Центар за социјални рад Града Суботице је у првим данима проглашеног 

ванредног уложио напор и успео да набави памучне маске за запослене које смо добили 

као донацију у више наврата, затим да купимо заштитне рукавице, додатне  

дезинфицијенсе, дозере на улазним вратима, обезбедимо дезинфекцију објекта, а до 

краја периода ванредног стања и визире, потребна средства за дезо баријеру на улазним 

вратима, заштиту од плаксигласа у појединим канцеларијама, бесконтактни топломер, 

итд.  

У току трајања ванредног стања Центар је континуирано сарађивао са локалном 

самоуправом на остваривању права и услуга социјалне заштите из надлежности града. 

У току ванредног стања Центар за социјални рад запримао је захтеве за једнократну 

новчану помоћ, израдио налазе и  мишљења и извршио исплату једнократних новчаних 

помоћи за 300 корисника у укупном износу од 1.334.972,00 динара. Свакодневно је 

вршена синхронизација са Црвеним крстом у Суботици кроз предлагање корисника за 

доделу пакета бесплатног оброка „Народне кухиње“, као и кроз сачињавање предлога 

корисника за пакете хране за социјално угрожена лица ( 300 пакета) и пакете за 

кориснике из ромске националне мањине ( 200 пакета.). Центар је сарађивао са 

локалном самоуправом приликом добијања дозвола за кретање током трајања 

полицијског часа за родитеље који су у то време имали право на виђење деце.  

Такође Центар је пратио и извршавао све инструкције надлежног Министарства 

о начину подизања џепарца за лица под привременим старатељством у установама 



социјалне заштите, начину регулисања права на новчану социјалну помоћ, како обраде 

нових захтева, тако и овлашћења и потврда за подизање новчане помоћи од стране 

других лица за оне кориснике који су имали забрану кретања , помоћ и негу другог 

лица, заштите деце чији родитељи су заражени вирусом, заштите деце у хранитељским 

породицама, издавање уверења за остваривање права на родитељски додатак. Центар је 

остварио сарадњу и са УНИЦЕФ-ом око поделе пакета помоћи за децу и младе из 

хранитељских породица ( 116 хранитељских породица на територији града Суботице и 

224 деце и младих).  

У току ванредног стања стручни радници Центара за социјални рад Града 

Суботице радили су са  177 жртава насиља у породици и партнерским односима.  У 

овом периоду одржано је 4 састанка Групе за координацију ( подгрупа за град 

Суботица и општине Бачка Топола и Мали Иђош) на којој је разматрано 113 предмета 

насиља у породици.  

Стручни радници Центра били су доступни 24 сата свакога дана у недељи за 

пружање услуга неодложних интервенција грађанима града Суботице.  

 

Изазови  у функционисању Центра за социјални рад Града Суботице у периоду 

ванредног стања били су:  скромна техничка опремљеност, едукација запослених за 

коришћење техничке опреме приликом рада од куће и материјална улагања у 

дезинфекциона средства и заштитну опрему, која смо уз напоре успели да превазиђемо.   

 

Након Одлуке о укидању ванредног стања ( „Сл.гласник РС“ бр. 65/20) Центар 

за социјални рад Града Суботице донео је Инструкцију о правилима понашања 

запослених и корисника у Центру за социјални рад Града Суботице због заштите 

здравља запослених и корисника и спречавања даљег ширења епидемије изазване 

вирусом ЦОВИД-19, након успостављања редовног рада Центра, а у складу са 

Одлукама Владе РС и епидемиолошким препорукама ,документ је доступан на сајту.  

 

Претходни период је обележио рад Центра за социјални рад Града Суботице у 

условима ванредног стања који се одвијао у амбијенту посвећености радника социјалне 

заштите, солидарности и међусобне подршке институција на локалном нивоу.  

 

 

                   Директор 

                         Мирослава Багавац 

                    дипл.социјални радник 


