
ПОДЕЉЕНО ОКО 
173.000 ПАКЕТА ПОМОЋИ
У „Штарк арени” организовано је паковањe пакета основних намирница за угрожене категорије 
грађана. Пакети су испоручивани пензионерима с примањима мањим од 30 хиљада динара.  
Додатна 882 пакета додељена су старијима од 65 година, а који немају примања. Након испоруке 
пакета, дезинфиковано је око 8.000 m 2 простора „Штарк арене”.

БЕОГРАД ЖИВИ

668.000
ЈЕДНОКРАТНИХ 

ЗАШТИТНИХ МАСКИ

600.000
ПАРИ ЗАШТИТНИХ 

РУКАВИЦА

8.900
ЈЕДНОКРАТНИХ

НАВЛАКА ЗА КОСУ

10.000
ЕПИДЕМИОЛОШКИХ
ОДЕЛА ЗА ЦЕЛО ТЕЛО

35.000
ВИШЕКРАТНИХ

ЗАШТИТНИХ МАСКИ

500
ДЕЗОБАРИЈЕРА

505
БЕСКОНТАКТНИХ
ДИГИТАЛНИХ 
ТОПЛОМЕРА

5.292
ЈЕДНОКРАТНA 

МЕДИЦИНСКA МАНТИЛА

1.780
ВИШЕКРАТНИХ

ЗАШТИТНИХ ОДЕЛА

7.000
ЈЕДНОКРАТНИХ

НАВЛАКА ЗА ОБУЋУ

ЗАШТИТНА ОПРЕМА, коју је обезбедио Град Београд, подељена је Клиничком центру 
Србије – Пулмологија, КБЦ „Др Драгиша Мишовић”, Институту за онкологију, Градском 

заводу за јавно здравље и Градском заводу за хитну медицинску помоћ. Опрема је 
подељена и Заводу за биоциде и медицинску екологију, установама социјалне заштите, 

предшколским установама и Беби сервису, Удружењу домова за стара лица, Банци 
хране и логистичком центру „Арена”, као и припадницима МУП-а.

У току ванредног стања завршени су радови на 
пасарели која повезује Београдску тврђаву и 
Савски кеј. Пасарела је комбинација челичне и 
армирано-бетонске конструкције, прилагођена 
је особама с посебним потребама, има лифт, 
осветљена је и повезана с гаражом на Бетон хали.

ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА  ГРАД ЈЕ 
ПОДЕЛИО ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ГРАЂАНИМА У ИМЕ ПРЕДСЕДНИКА 
СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА.

20.000
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ГРАД НИЈЕ НАПЛАЋИВАО ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА.  
ЗАКУПЦИ САДА ИМАЈУ РОК ОД 30 ДАНА ДА ИЗАБЕРУ ИЗМЕЂУ 

ДВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ОВАЈ ПЕРИОД.  
1. МОГУЋНОСТ - да се закуп из периода ванредног стања плати до 31. децембра 2020, уз попуст од 50%. 

2. МОГУЋНОСТ - да се закуп из периода ванредног стања плати током 2021. године, на 12 месечних рата.

Нова пасарела повезала  
Калемегдан и Савски кеј

ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ” 
изводило је радове у улицама 
на територији девет градских 
општина у укупној дужини од 
16.400 m, док је на територији 
10 градских општина санирано 
1.514 ударних рупа.

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” 
на свим локацијама и пословним 
објектима континуирано је 
водило бригу о хигијени и 
заштити како запослених, тако и 
свих корисника услуга (закупаца 
и купаца). Посебна пажња 
је усмерена на одржавање 
хигијене пијачног пословног 
простора, платоа, целокупне 
опреме и млечних хала.

  Изградња канализације у Крњачи, у Блоку браће Марић већ је изграђено 
око 1.200 m канализације, а у наредних пет месеци биће урађено још 5.600 m.
  Изградња саобраћајнице са инфраструктуром у Блоку 65.
  Изградња тролејбуске контактне мреже у функцији терминуса у 
Дунавској.
  Настављени су радови на реконструкцији Булевара патријарха Павла.
  Настављени радови на реконструкцији Улице Џорџа Вашингтона, на 
потезу од Дринчићеве до Француске, као и радови на изградњи платоа на 
углу Џорџа Вашингтона и Палмотићеве улице.

  Од 1. маја пуштен је саобраћај на потезу Немањина – Карађорђева. 
Настављено је уређење платоа испред некадашње Железничке станице, 
где су завршени и радови на темељу за постављање споменика Стефану 
Немањи.
  Настављени су радови на изградњи нове школе у Лештанима са скоро 
5.500 квадратних метара, у коју ће ићи 1.500 ученика.
  Настављени су радови на новом објекту Дома здравља у Борчи, који ће 
имати седам хиљада квадратних метара.
  Завршетак радова на изградњи објекта Дневног боравка за децу и 
омладину са сметњама у развоју у Лазаревцу, капацитета за 40 корисника.

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ



СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КОМУНАЛНИ И СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ

Свакодневна 
подршка терапеута
Центар за социјални рад је 
омогућио и да сви грађани којима 
је потребна психосоцијална 
подршка у околностима 
ванредног стања, путем 
телефона могу да разговарају 
са терапеутима Саветовалишта 
за брак и породицу у оквиру 
Градског центра за социјални 
рад. Услуга помоћи у кући 
функционисала је без прекида 
и свакодневно је пружана 
корисницима током ванредног 
стања.

6.623 
РЕШЕЊА  ЗА СВА ПРАВА 

ПО ОСНОВУ ЗАКОНА 
О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА 
ДЕЦОМ, КАО И ГРАДСКИХ 

ЛОКАЛНИХ ДАВАЊА 
ДОНЕТО ЈЕ ТОКОМ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА.

85.000 
ПОЗИВА ЗА ПОМОЋ 

НАШИХ НАЈСТАРИЈИХ 
СУГРАЂАНА 

ПРИМИЛИ СУ 
KОЛ-ЦЕНТРИ, 

ПОДЕЉЕНО ЈЕ  
И 35.000 

НАМИРНИЦА-ЛЕКОВА.

210 
ПАКЕТА ХУМАНИТАРНЕ 

ПОМОЋИ У САРАДЊИ СА 
КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА МЛАДЕ 

УРУЧЕНО ЈЕ ИЗБЕГЛИЦАМА И 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМА КОЈИ 

БОРАВЕ У НЕФОРМАЛНИМ 
КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА. 

193 
ПАКЕТА ПОМОЋИ 
ЈЕ У САРАДЊИ СА 
ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

БЕОГРАДА ПОДЕЉЕНО 
СТАНОВНИЦИМА 

НОВОФОРМИРАНИХ 
НАСЕЉА И РОМСКИМ 

ПОРОДИЦАМА.

Акција „За живот”
У оквиру акције „За живот”, покренуте у сарадњи Града Београда са Банком 
хране и Куриром, подељени су пакети са основним животним намирницама 
особама са инвалидитетом. АMГ и Бaнкa хрaнe, кao и Грaд Бeoгрaд, oпрeдeлили 
су се дa у oвoм мoмeнту кoрисници пaкeтa буду oсoбe сa инвaлидитeтoм и 
рoдитeљи дeцe сa смeтњaмa у рaзвojу, те да у првoм тaлaсу буде подељено oкo 
осам хиљада пaкeтa.

За потребе опремања привремене „ковид” болнице на 
Београдском сајму, Град је закупио 50 мобилних тоалета, 
седам санитарних контејнера са тушем, три контејнера 

канцеларијског типа и 500 метара заштитне ограде. 

ЈКП „ГСП Београд” поставило је у возилима јавног превоза 
и на стајалиштима налепнице са процедурама заштите и 

препорукама. Свакодневно је дезинфиковано око 800 возила.

www.ostanikodkuce.beograd.gov.rs
Град Београд пустио је у рад портал београдских општинских кризних штабова 
„Остани код куће”. Преко овог портала организована је помоћ старијимa од 65 
година и угроженим грађанима, као и донације и волонтирање. Организовано 

је 17 волонтерских центара за помоћ нашим најстаријим суграђанима у којима је 
било ангажовано више од 6.500 волонтера.

КУЛТУРАОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
  Град је за време ванредног стања обуставио 
наплату боравка деце у предшколским установама 
чији је оснивач, и извршио дезинфекцију свих 
објекта у 17 предшколских установа.
  Секретаријат за образовање и дечју заштиту и 
ове године расписао је Конкурс за упис деце у 17 
предшколских установа, а с обзиром на околности, 
родитељи су захтеве могли предати искључиво 
електронским путем.
  Град је обезбедио сва неопходна хигијенска и 
дезинфекциона средства за потребе ОШ „Иван 
Горан Ковачић”, где се обављало снимање наставе 
на даљину, а наставио је и пренос финансијских 
средстава, како би се иста користила за послове 
припреме наставе на даљину, као и друге послове 
у току трајања ванредног стања.
  Секретаријат за образовање и дечју заштиту је 
уз помоћ друштвено одговорних компанија које 
послују у београдским вртићима обезбедио три 
тунела за дезинфекцију који су постављени у 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије „Вукан Чупић”, Клиничко-болничком 
центру „Звездара” и Клиничко-болничком центру 
„Земун”. Након гашења епидемије, тунели за 
дезинфекцију биће постављени у централне 
кухиње београдских вртића.

  Град Београд потписао је са представницима 
издавачких кућа „Лагуна” и „Вулкан” уговоре о донацији 
8.000 књига старијим Београђанима.
  Све установе културе којима је оснивач Град, део својих 
програма, поставки и каталога учиниле су доступним за 
јавност, како би љубитељима позоришта, филма, музеја, 
музике и књиге било омогућено да из сопствених 
домова буду укључени у културни живот.
  Самосталним уметницима опредељена су средства у 
износу од 90.000 динара за три месеца.
  Установљена је награда „Херој Београда”, за посебан 
допринос у спречавању појаве и ширења, као и 
сузбијању болести COVID-19 и заштити становништва 
од те болести. На основу достављених предлога, 15. јуна 
2020. године, добитницима ће осим новчане награде 
бити уручена и статуа Победника.

Посебни програми који су реализовани:
  Шест концерата „Београд побеђује”, које је на телевизији и 
друштвеним мрежама гледало више од пет милиона људи.
  Позоришне представе на интернету
  Остани код куће – уметници против короне 
  Заједничка порука за Светски дан позоришта
  Опера над Београдом
  Игра је живот.

ЗДРАВСТВО
  Поступак четвртог покушаја вантелесне 
оплодње о трошку Града Београда 
прошло је 70 парова од чега је, за сада, 
код осам жена потврђена трудноћа, међу 
којима је и једна близаначка.

  Одлуком Владе укинут је јавни превоз на територији целе 
Републике. Град Београд је успоставио посебне коридорске 
линије градског и приградског превоза, пре свега за превоз 
медицинског и немедицинског особља запосленог у здравству, 
као и за превоз осталих радно ангажованих лица.

ГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ  – на подручју централних градских општина 
уведене су 34 посебне коридорске линије, а чије су се трасе у 
великој мери поклапале са трасама редовних градских линија.

ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ  – на подручју општина: Младеновац, 
Лазаревац, Барајево, Гроцка, Сурчин, Сопот и Обреновац, 
успостављено је 45 приградских линија. 

САОБРАЋАЈ

  Продужен је рок важења инвалидске 
паркинг карте свим корисницима права 
на бесплатно коришћење обележених 
паркинг места на територији града 
Београда, на 30 дана од дана престанка 
важења ванредног стања.
  Током ванредног стања било је 
омогућено снабдевање малопродајних 
објеката на територији града Београда, 
од 00 до 24 часа.

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД” обавило прање и 
дезинфекцију цистерном 733.665 m2 чврстих застора, 
7.191 клупе, леђном прскалицом дезинфиковано 
626.714 m2 , а атомизером 1.928.137 m2.

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО” обавило је чишћење 
и дезинфекцију заједничких делова у 10.815 
стамбених зграда.

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА” редовно је дезинфиковало 
пет производних погона, транспорта и машина, 
саобраћајница, а спроведене су и ванредне 
активности и мере за потребе привремених „ковид” 
болница. Редовно су дезинфиковане површине 
јавних чесми (193 чесме) и фонтана (40).

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ 
ЕКОЛОГИЈУ дезинфиковао је здравствене установе, 
објекте социјалне заштите, прихватилишта, домове 
за старе, јавне објекате од значаја за јавно здравље, 
возила Хитне помоћи и возила за транспорт, возила 
ЈКП „ГСП Београд”, објекте предшколских установа 
и извео сузбијање крпеља у њиховим двориштима, 
школе. У лабораторији Завода до краја априла 
урађено је укупно 1.374 тестова SARS-CoV-2 на PCR Real 
Time уређају.

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”  израдило 
је и апликацију „Упис деце”, која родитељима 
омогућава да поднесу документа за упис деце у 
вртиће електронским путем.Креиран је интернет 
LiveStream портал на ком су грађани, из својих 
домова, могли да прате концерте домаћих 
музичких извођача. Портал садржи архиву, чиме 
је омогућено накнадно прегледавање наведених 
музичких садржаја.

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” редовно 
је обављало чишћење и прање улица, 
као и дезинфекцију јавних површина и 
објеката укупне површине 32.746.785 m2. 
Дезинфиковано је 17.040 ha међублоковских 
површина на 10 београдских општина, у 
два круга. Сузбијање ларви и комараца на 
отвореним површинама са земље обављено 
је на 2.580 ha, a сузбијање крпеља на 2.892 
ha у парковма, парк шумама, шумама, 
игралиштима, спортским центрима и другим 
зеленим површинама.

Одложено плаћање рачуна
Старијим суграђанима 65 плус омогућено је да 
рачуне за месеце фебруар, март и април плате 
накнадно, по завршетку ванредног стања, и то 
без камате, уз остваривање права на попуст и/
или субвенцију, обустављени су сви поступци 
принудне наплате за време трајња ванредног 
стања, за све кориснике без изузетка; одложено 
је плаћање камате на обавезе из претходног 
периода и настале у току трајања ванредног 
стања све до његовог окончања; а омогућен је и 
наставак акције склапања репрограма најмање 
три месеца по укидању ванредног стања.


