
 

 

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА 

ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

ШКОЛE ПЛИВАЊА  (ОБУКА НЕПЛИВАЧА И УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА) 

Ре
д 
бр
. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања             Сатница 

1 

Акционарско 

друштво културно-

спортски центар 

"Пинки - Земун" 

Градски парк бр. 

2 

3771-680 и 

3771-660 

Школа пливања - 

обука непливача 

Обука непливача - учење 
основа пливања великог 

броја ученика са 

територије општине 
Земун, Нови Београд и 

Сурчин 

КСЦ "Пинки - 
Земун", Градски парк 

бр. 2, Земун 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

суботе 

понедељком, средом, 
четвртком и петком од 

16:00 до 17:00; уторком од 

09:30 до 10:30 и од 16:00 
до 17:00; суботом од 09:00 

до 10:00 

 

 

  
Рекреативно 

пливање 

Рекреација великог броја 

ученика са територије 

општине Земун, Нови 
Београд и Сурчин 

КСЦ "Пинки - 

Земун", Градски парк 
бр. 2, Земун 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

од понедељка до 
недеље 

од понедељка до петка - од 

17:00 до 19:00; суботом и 
недељом од 10:00 до 14:00 

2 

Градски центар за 

физичку културу 

Делиградска бр. 

27 

2658-747 и 

2656-569 

Зимска школа 

пливања "Стари 

диф 2018" 

Програм обухвата 

примену вежби и игара у 

води које ће довести до 
прилагођавања организма 

на нову средину и 

усвајање основних 
пливачких техника. 

Намењено је деци од I до 

IV разреда мали базен ГЦФК-а 

од 05.02. - 

23.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 13:30 до 14:30 

3 

Установа за 

физичку културу 

Спортско 

рекреативни 

центар 

"Ташмајдан" 

Илије 

Гарашанина бр. 
26 011/655-65-01 

Школа пливања - 

усавршавање 
техника пливања 

Корекција технике 

пливања са даскама у 

дубокој води (краул, 

прсно и леђно). Акценат 

је на савладавању 

технике дисања са лицем 
у води. Корекција рада 

руку и ногу, савладавање 

ритма. Учење окрета у 
води. 

затворени базен СРЦ 
Ташмајдан 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

понедељком, 
средом и петком од 12:00 до 14:00 



 

 

  

Школа пливања - 

обука непливача 

Вежбе на сувом и 

привикавање на воду. 
Вежбе дисања и гледања 

у води. Вежбе одржавања 

хоризонталног положаја 
и "клизања" по води. 

Савладавање основних 

елемената технике краул 
и леђно. Скокови са 

ивице базена. 

затворени базен СРЦ 

Ташмајдан 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

понедељком, 

средом и петком од 12:00 до 14:00 

4 

Спортско 

рекреативно 

образовни центар 

Врачар Сјеничка бр. 1 

2452-342 и 

3445-334 

Пливачка 

учионица 

Програм је намењен деци 

од 7-14 година, која још 
нису начила да пливају у 

раном школском узрасту, 

што би допринело 
правилном расту, развоју 

и смањењу Пливачке 

неписмености. 

мали базен СРОЦ 

Врачар, Сјеничка бр. 

1 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

суботе 

од понедељка до четвртка 
од 11:00 до 15:00; петком 

од10:00 до 14:00, и 

суботом од 10:00 до 11:00 
и од 13:00 до 14:00 (осим 

15.02. и 16.02.2017. - 

државни празник) 

 

 

  

Усавршавање 

техника пливања 

Програм је намењен деци 

која су прошла основну 
обуку пливања. Кроз 

реализацију овог 

програма доприноси се 
здравственој превенцији 

деце основних и средњих 

школа. (превенција 
деформитета кичменог 

стуба због наглог раста и 
недовољне физичке 

активности; спречавање 

гојазности) 

велики базен СРОЦ 

Врачар, Сјеничка бр. 

1 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

суботе 

од понедељка до петка од 
10:00 до 14:00 и суботом 

од 12:00 до 13:00 и од 
15:00 до 16:00 (осим 15.02. 

и 16.02.2017. - државни 

празник) 

 

 

  

Обука пливања за 

децу старијег 
школског узраста и 

средњошколце 

Програм је намењен 
ученицима старијег 

школског узраста - 

средњих школа, који још 
нису научили да пливају. 

Кроз различите вежбе 

кретања и вежби у месту, 
плутању, правилом 

дисању, рад рукама, рад 

ногама, уз велики број 
понављања и повезивања 

ових елемената, 

доприноси се 
савладавању одређених 

техника пливања. 

мали базен СРОЦ 
Врачар, Сјеничка бр. 

1 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка 

од 15:00 до 16:00 
(осим 15.02. и 16.02.2017. - 

државни празник) 
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Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије 

Кнеза Вишеслава 

бр.72 3545-585 

"Зимска школа 
пливања ЗСМСРС 

2018" 

Програм има за циљ 

обезбеђивање бесплатне 
школе пливања за 

ученике ОШ и СШ са 

територије општина 
Чукарица и Раковица. У 

орвиру група програм ће 

бити усмерен ка обуци 
пливања, али и 

усавршавања вештина 

пливачких техника, 
роњења, као и одржавања 

на води. Један од 

елемената ће бити и 
корективно пливање са 

вежбама дисања. 

базену Заводу за 

спорт и медицину 

спорта Републике 
Србије, ул. Кнеза 

Вишеслава бр. 72 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

од понедељка до 
петка  и субота 

03.02.2018. године 

и недеља 
04.02.2018. године 

- (осим 15.02. и 

16.02.2018. године 
- државни празник 

Сретење) од 12:00 до 13:00 

6 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Нови Београд" Аутопут бр. 2 

267-29-39 и 301-

70-80 

Спортско пливање 

- кондиционирање 
са усавршавањем 

техника пливања 

Програм садржи основе 

спортског тренинга 
пливања. Акценат 

програма је стављен на 

кондицију у пливању, 
усавршавање и исправке 

техника пливања. 

Обавезно је да деца која 
учествују у програму већ 

знају да пливају. 

средњи базен СЦ 

"Нови Београд", ул. 
Аутопут бр. 2, Нови 

Београд 

од 02.02. до 
28.02.2018. 

године 

понедељком, 

средом и петком од 14:00 до 15:00 

 

 

  

Развој опште 

моторике у базену 

Програм садржи 
одговарајуће вежбе, које 

у свом саставу имају низ 

моторичких кретњи у 
води са и без реквизита. 

Овакве кретње позитивно 

утичу на развој опште 
моторике код деце. 

Вежбе су подељене на 

кретања у води у 
хоризонталном положају 

као и статичке вежбе у 

вертикалном положају. 

средњи базен СЦ 
"Нови Београд", ул. 

Аутопут бр. 2, Нови 

Београд 

од 02.02. до 

28.02.2018. 

године 

понедељком, 

средом и петком 

понедељком и петком од 

15:00 до 16:00 и средом од 

13:00 до 14:00 

7 

Јавно предузеће 

спортско културни 

центар, Обреновац 

Краља 

Александра I бр. 
63 

064/8322-381; 

8721-550 и 
064/8374-328 

"Пливајмо кроз 
живот" 

Програм обухвата три 

целине: прву - обуку 

непливача 

основношколског 

узраста, другу - обуку 

непливача 
средњошколског узраста 

и трећу - усавршавање 

технике пливања за 
основце и средњошколце 

базен ЈП Спортско 

културни ценар 
Обреновац 

од 01.02. - 

11.02.2018. 
године 

од понедељка до 
суботе 

од понедељка до петка од 

09:00 до 13:30 и суботом 
од 09:00 до 12:00 
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Пливачки клуб 

"Таурунум" 

Градски парк бр. 
2 

3164-846; 
3771587 

Школа пливања - 

Усавршавање 
техника пливања 

Усавршавање технике 
пливања 

Базен КСЦ "Пинки - 
Земун" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

понедељком, 

средом, четвртком 
и петком 

понедељком, средом и 
петком од 10:15 до 11:15 и 

од 15:00 до 16:00; 

четвртком од 10:15 до 
11:15 

9 

Пливачки клуб 

"Ребро" 

Мајора Зорана 

Радосављевића 

315а Батајница 787-0034 

Школа пливања 
(обука непливача и 

усавршавање 

техника пливања) 

Тестирање полазника, 

разврставање по 
категоријама, обука 

непливача од почетка па 

даље и усавршавање 
техника пливања у 

групама по категоријама 

и по стиловима 

Базен у Батајници, ул. 
Мајора Зорана 

Радосављевића бр. 

315а 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 12:00 до 15.00 

10 

Пливачки клуб 

,,Термоелектрана 

Колубара" Велики 

Црљени 

Спортски центар 
- базен бб Велики 

Црљени, 

Лазаревац 064/885-26-81 

"Зимска школа 

пливања 2018" 

Ради се о убрзаној 
методи обуке непливача 

и усавршавању технике 

пливања у школи 
пливања која би се 

одвијала 3 дана у недељи 

(понедељак, уторак и 
четвртак). Полазници би 

били подељени у две 

групе по сат времена. 

Спортски центар - 

базен Велики Црљени 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

понедељком, 

уторком и 

четвртком од 17.00 до 19:00 

11 

Пливачки клуб 

"Црвена Звезда" 

Љутице Богдана 
бр. 1 

2661-872 и 
060/5057-980 

Обука непливача и 

усавршавање 
техника пливања 

Тестирање, приказ 

основних техника 

пливања, практична 
обука кроз тренинг у 

води, завршни тест. 

Овладавање основним 
техникама пливања. 

СЦ Милан Гале 
Мушкатировић 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

понедељком, 

уторком, 

четвртком, петком 
и суботом 

понедељком, уторком, 

четвртком и петком од 
20:15 до 21:15 и од 21:15 

до 22:15; суботом од 09:00 

до 10:00 и од 10:00 до 
11:00 

12 

Пливачки клуб 

Београдски 

пливачки клуб 

Париске комуне 
бр. 3 

065/2420-006 и 
063/340-518 

Зимска школица 
пливања БПК 

Упознавање деце са 
културом понашања на 

базену и поступцима пре 

и за време и након 
тренинга и физичке 

активности; обука 

пливања и усавршавање 
пливачких стилова; разна 

пригодна тестирања као 

провера стечених знања и 
способности 

СПРЦ Милан Гале 
Мушкатировић 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

суботом и 
недељом 

суботом и недељом од 

10:00 до 11:00 (мали базен) 
и суботом од 15:00 до 

16:00 (велики базен) и 

недељом од 16:00 до 17:00 
(велики базен) 
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Пливачки клуб  

"11. Април" 

Ауто пут за 
Загреб бр. 2 

065/318-68-37 и 
063/452-891 Школа пливања 

Програмом би била 

обухваћена школска деца 
која су ученици основних 

и средњих школа са 

територије града 
Београда. Програм би 

садржао основну обуку 

непливача у трајању од 8 
или 12 часова као и обуку 

полупливача и 

рекреативног пливања у 
трајању од 12 часова. За 

то време би се деци 

пружила основна знања о 
обуци непливача. СЦ "Нови Београд" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 
године 

од понедељка до 
недеље 

понедељком, средом и 

петком од 16:00 до 17:00; 
уторком и четвртком од 

08:30 до 09:30 и од 09:30 

до 10:30, као и од 15:00 до 
16:00 и од 16:00 до 17:00; 

суботом од 15:00 до 16:00 

и недељом од 09:00 до 
10:00 

14 

Пливачки клуб 

"Врачар" Сјеничка бр. 1 

060/192-28-65 и 

064/203-77-42 

Школа пливања, 

обука непливача 

Полазници се навикавају 

на водену средину, 

ослобађају се страха од 
воде и усвајају основне 

елементе неопходне за 

даљу обуку и 
усавршавање. Правила 

понашања на базену, 

кретање кроз воду, 
роњење, скок у воду на 

ноге, основни принципи 
дисања у воденој 

средини... 

базен СРОЦ Врачар, 

ул. Сјеничка бр. 1 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље 

Понедељак, уторак, 

среда,четвртак од 08:00 до 
11:00 ; петак од 08:00 до 

10:00; субота од 14:00 до 
16:00 ; недеља од 15:00 до 

16:00 

15 

Пливачки клуб 

"Баракуда" 

Устаничка бр. 

180а 062/555-854 

Организација 

школе пливања 

Учење технике два стила 
пливања, стартова, 

окрета и усавршавање 

бар једне технике 
пливања. Формирање код 

деце полазника стабилног 

интересовања за бављење 
спортом. Основни 

тренинг, разноврсна 

припрема. 

базен ОШ Ђорђе 
Крстић, Жарково, ул. 

Живка Настића - Бабе 

бр. 12 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

од 01.02. до 

11.02.2018. године 
сваким даном и 

викендом; од 

12.02. до 
28.02.2018. године 

од понедељка до 

петка 

од 01.02. до 11.02.2018. 

године сваким даном и 
викендом од 10:00 13:00; 

12., 13., и 14.02.2018. 

године од 17:30 до 20:30; 
17.02. и 18.02.2018. године 

од 10:00 до 13:00; од 19.02. 

до 23.02.2018. године од 
17:30 до 20:30 и од 26.02. 

до 28.02.2018. године од 

17:30 до 20:30 

16 

Клуб за водене 

спортове Морнар 

Цара Душана бр. 

2, 063/211-396 

Зимска школа 

пливања 2018 

Обука непливача, 

полупливача и пливача 

деце са подручја града 

Београда ученика ОШ и 

СШ. 

Базен СРПЦ "Милан 

Гале Мушкатировић" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

уторком, 

четвртком, 

суботом и 

недељом 

уторком и четвртком од 

18:30 до 19:30; суботом од 

15:00 до 16:00 и недељом 

од 09:00 до 10:00 

06.02. и 08.02. од 18:00 до 

19:00 

17 

Пливачки 

ватерполо клуб 

„Земун“ 

Градски парк бр. 

2 

069/3771-660; 

011/3771-660 

Школа пливања - 

Усавршавање 

техника пливања 

Усавршавање технике 

пливања 

Базен КСЦ "Пинки - 

Земун" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године уторком и петком 

Понедељак, среда, петак од 

12:00-13:00 
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Пливачки 

ватерполо клуб 

"Нови Београд" 

Градски парк 2, 

Земун 3164-846 

Школа пливања - 

Усавршавање 

техника пливања 

Усавршавање технике 

пливања - краул, леђно, 

прсно и делфин 

Базен КСЦ "Пинки - 

Земун" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

уторком, 
четвртком, петком, 

суботом и 

недељом 

уторком, четвртком и 

петком од 20:00 до 21:00; 
суботом од 15:00 до 16:00 

и недељом од 16:00 до 

17:00 

19 

Ватерполо клуб 

"Стари град" 

Гoспoдaр 

Jeврeмoвa 31 065/4862-321 

Зимска школица 

пливања 

Упознавање деце са 

културом понашања на 

базену и поступцима пре 
и за време и након 

тренинга и физичке 

активности; обука 
пливања и усавршавање 

пливачких стилова; разна 
пригодна тестирања као 

провера стечених знања и 

способности 

Базен СРПЦ "Милан 

Гале Мушкатировић" 

од 01.02. - 

28.02.2018. 

године 

понедељком, 

уторком, 
четвртком, петком, 

суботом и 

недељом 

понедељком, уторком, 

четвртком и петком од 
19:15 до 20:15; суботом од 

11:00 до 13:00 и недељом 

од 10:00 до 12:00 

20 

Женски ватерполо 

клуб "Црвена 

Звезда" 

Љутице Богдана 

1а 063/27-97-19 

Школица пливања 
ЖВК Црвена 

Звезда 

Упознавање деце са 

културом понашања на 
базену и поступцима пре 

и зе време и након 

тренинга и физичке 
активности; ослобађање 

страха од воде, технике 

дисања, прсна техника, 
краул техника, леђна 

техника. 

СПРЦ Милан Гале 

Мушкатировић 

од 01.02. - 
28.02.2018. 

године 

понедељком, 

уторком, 
четвртком и 

петком од 19:15 до 20:15 

 
РЕКРЕАТИВНО КЛИЗАЊЕ 

 
Ре
д 
бр
. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања Сатница 

1. 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Олимп-Звездара" 

Вјекослава 

Ковача бр. 11 

2412-353 и 2411-

636 

Рекреативно 
клизање за 

школску децу 

"Олимп 2018" 

Бесплатан улазак на 

клизалиште и бесплатно 
рекреативно клизање за 

децу школског узраста. 

НАПОМЕНА: клизаљке 
ће се издавати (деци која 

немају своје клизаљке) по 

важећем ценовнику. 

отворено клизалиште 

ЈП Спортски центар 
"Олимп - Звездара", 

ул. Вјекослава Ковача 

бр. 11 

од 01.02. до 

28.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 10:00 до 16:00 



2. 

ЈП за уређење, 

коришћење и 

одржавање "Ада 

Циганлија" 

Ада Циганлија 

бр. 2 7857-245 "Зима на Ади" 

На једној од 

најатрактивнијих 
локација у граду 

Београду, на простору 

Каменог града, ЈП "Ада 
Циганлија" планира 

поставку клизалишта 

неправилог облика, 
величине ледене 

површине од око 800м2. 

На поменутом 
клизалишту било би 

организовано бесплатно 

рекреативно клизање за 
ученике ОШ и СШ у 

трајању од 4 сата дневно. 

Ада Циганлија, 

Камени град 

од 15.12.2017. 

године до 
18.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље од 10:00 до 14:00 

  

  

Обука клизања и 

уметничког 

клизања 

На Ади Циганлији 
планира се бесплатна 

обука клизања и 
уметничког клизања за 

ученике ОШ и СШ од 4 

сата дневно. 

отворено клизалиште, 

Ада Циганлија 

од 01.02.до 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље од 09:00 до 13:00 

3. 

Установа за 

физичку културу, 

спортско 

рекреативни 

центар 

"Ташмајдан" 

Илије 

Гарашанина бр. 

26 069/8273-024 

Рекреативно 

клизање 

Рекреативни програм за 

децу школског узраста, за 

оба пола. Обухвата 
клизање на леденој 

плочи. То је масовна 

физичка активност која 
представља почетну 

основу за све друге 

спортове на леду. Развија 
спретност, окретност, 

баланс, равнотежу а 

нарочит ефекат је на 
стицању опште физичке 

кондиције и 

социјализацију у групи. 

клизалиште СРЦ 

ташмајдан 

од 01.02.до 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље 

од 10:00 до 12:00; од 12:30 

до 14:30 и од 15:00 до 

17:00 



СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КАМПОВИ 

Ре

дб

р. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања Сатница 

1. 

Градски центар за 

физичку културу 

Делиградска бр. 

27 

2658-747 и 

2656-569 

Зимски спортски 
камп "Стари диф 

2018" 

Камп је намењен деци од 

1 до 4 разреда ОШ. 
Полазници кампа дневно 

проводе три сата 

похађајући више 

спортских активности 

подељени по групама. 

Активности које ће се 
реализовати су. Ритмичка 

гимнастика, плес, карате, 
дифи спортић, школа 

кошарке, школа атлетике. 

Сала 1, 2 и 4 и 
свечана сала ГЦФК-а, 

Делиградска 27 

од 01.02. - 
11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 12:00 

2 

Спортско 

рекреативни центар 

"Пионирски град“ 

Кнеза Вишеслава 

бр. 27 

7542-093; 7542-
094 и 7542-095; 

064/149-14-22 

Дечју зимски камп 
"МУЛТИРЕКРЕА

СПОРТ +" 

Програм се реализује по 

принципу радионица. 
Планира се пет 

различитих активности 

(радионица) са три 
различита тематска 

садржаја у свакој 

радионици. Радионице 

су: фудбал, корективна 

гимнастика, фитнес - 

теретана, борилачки 
спортови и забавно - 

рекреативна радионица. 

СРЦ "Пионирски 

град" 

од 01.02. - 
11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље од 09:30 до 15:00 

3. 

Јавно предузеће за 

обављање послова 

из области  спорта 

и рекреације, 

Сурчин Косовска бр. 2 066/863-76-83 

Мој зимски 

распуст у 

"Интегралу" 

Спортски камп у 
"Интегралу" обухватио 

би три спорта: Фубал, 

атлетика и мале 
олимпијске игре. Камп би 

трајао четири сата, 

укупно седам дана. Сваки 
спорт би трајао сат 

времена, а првих пола 

сата предвиђено је за 
загревање и упознавање 

са спортовима и 

спортским правилима. 
Последњих пола сата 

предвиђено је за дружење 

уз освежење и воће. 

Спортски комплекс 
"Интеграл", 

Бановачка бр. 1, 

Сурчин 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 13:00 



    

Мој спортски 

зимски распуст у 

Бољевцима 

Спортски камп у 

"Соларној сали" у 
Бољевцима обухватао би 

три спорта: Кошарку, 

Стони тенис и Рукомет. 
Ови спортови показали 

су се као јако 

интересантни за нашу 
децу. Камп би трајао 

четири сата, укупно 

седам дана. Сваки спорт 
би трајао сат времена, а 

првих пола сата 

предвиђено је за 
загревање и упознавање 

са спортовима и 

спортским правилима. 
Последњих пола сата 

предвиђено је за дружење 

уз освежење и воће. 

Спортска сала 
Бољевци, Браће Кокар 

бр. 5, Сурчин - 

Бољевци 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 13:00 

4. 

Установа спортски 

центар Вождовац Црнотравска бр.4 2667-780 

Зимски камп 

(школа фудбала, 
тениса, корективне 

гимнастике и 

теквондоа) 

Обука почетника из 

области наведених 

спортова у пријави за 
децу школског узраста у 

време трајања зимског 

распуста 

мала сала, тениски 

терени, трим кабинет 
у Установи спортски 

центар Вождовац, 

Црнотравска бр. 4 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 14:00 

 

    

Зимски камп 

(школа рукомета, 

кошарке и стоног 
тениса) 

Обука почетника из 

области наведених 
спортова у пријави за 

децу школског узраста у 

време трајања зимског 
распуста 

Арена, салон за стони 
тенис у објекту у 

установи спортски 

центар Вождовац, 
Црнотравска бр. 4 

од 01.02. - 

11.02.2018. 
године 

од понедељка до 
петка од 08:00 до 15:00 

5. 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Олимп-Звездара" 

Вјекослава 

Ковача бр. 11 

2412-353 и 

2411-636 

Зимски камп на 

"Олимпу 2018" у 

трим сали - 

борилачки 
спортови и на 

клизалишту 

Камп је осмишљен тако 

да окупи децу од петог до 
осмог разреда ОШ и од 

првог до четвртог разреда 

СШ из општина Звездара, 

Врачар, Вождовац, 

Палилула и Савски 

венац. Камп обухвата 
следеће спортове: карате, 

џудо, кик бокс.  

ЈП Сц "Олимп - 

Звездара" 

од 01.02. - 
11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 12:00 до 16:00 



    

Зимски камп на 

"Олимпу 2018" у 

фискултурној сали 
и обилазак 

Астрономске 

опсерваторије 

Камп је осмишљен тако 

да окупи децу од првог 
до осмог разреда ОШ из 

општина Звездара, 

Врачар, Вождовац, 
Палилула и Савски 

венац. Камп обухвата 

следеће спортове: 
спортски полигон, 

рукомет, кошарка, 

одбојка, фудбал. 
Завршетак програма у 

сали Спортског центра, 

где ће се деци поделити 
сендвичи, сокови и 

чоколадне бананице. 

Након краће паузе деца 
би са водичем отишла до 

Астрономске 

опсерваторије. 

ЈП Сц "Олимп - 

Звездара" 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 16:00 

    

Зимски камп на 

"Олимпу 2018" у 

трим сали - плес, 
зумба, аеробик и 

на клизалишту 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од првог 

до осмог разреда ОШ из 

општина Звездара, 
Врачар, Вождовац, 

Палилула и Савски 
венац. Камп обухвата 

следеће спортове: школа 

плеса, зумба з адецу, 
аеробик за децу и након 

тога клизалиште. Између 

програма би била 
направљена пауза за 

сендвиче и сокиће. 

ЈП Сц "Олимп - 

Звездара" 

од 01.02. - 
11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

петка од 08:00 до 15:00 

6. 

Установа за 

вршење јавне 

службе у области 

физичке културе 

спортско 

рекреативни 

центар "Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Вука Караџића 

бр. 35 8232-822 

Спортски камп 

(кошарка, одбојка, 

стони тенис) 

Камп је намењен 
ученицима Основних и 

средњих школа. Током 

кампа је планирано 
упознавање деце са 

правилима игре, обука и 

игра. 

СЦ "Љубомир 

Ивановић Геџа", 

Младеновац 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље 

од 12:00 до 17:00 - стони 
тенис од 12:00 до 14:00; 

одбојка од 14:00 до 15:30 и 

Кошарка од 15:30 до 17:00 

    

Спортски камп 

(карате, рвање, 

теретана) 

Камп је замишљен тако 
да обухвати борилачке 

спортове, карате и рвање, 

уз рекреативно 
коришћење теретане за 

ученике основних и 

средњих школа 

СЦ "Љубомир 

Ивановић Геџа", 

Младеновац 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље 

од 10:00 до 14:00 - карате 

од 10:00 до 11:00; рвање од 
11:00 до 12:00 и теретана 

рекреативно од 12:00 до 

14:00 



    
Турнир у малом 

фудбалу 

Анимација што већег 

броја деце и формирање 

великог броја екипа за 
такмичење 

СЦ "Љубомир 

Ивановић Геџа", 
Младеновац 

од 01.02. - 

11.02.2018. 
године 

од понедељка до 
недеље од 09:00 до 14:00 

7. 

Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије 

Кнеза Вишеслава 

бр.72 3545-585 

"Зимски спортски 
камп ЗСМСРС 

2018" 

"Зимски спортски камп 

ЗСМСРС 2018" је 
спортско рекреативни 

камп за ученике ОШ и 

СШ који се у првом делу  
(првих 5 дана) организује 

кроз спровођење основне 

обуке спортских 
елемената кошарке, 

фитнеса и стоног тениса, 

а у другом делу (других 5 
дана) усавршавању 

савладаних елемената. 

Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије, ул. 
Кнеза Вишеслава бр. 

72 

од 01.02. - 
11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље (осим 
недеље 11.02.2018. 

године) од 12:00 до 14:00 

8. 

Установа 

"Вождовачки 

центар Шумице"  
3472-947 и 

064/3742-778 

Зимски спортски 

камп "Шумице 
2018" 

Камп се састоји из седам 

програмских целина, а то 
су: Кошарка, рукомет, 

одбојка, стони тенис, 

џудо, реални аикидо и 
ритмичка гимнастика. 

Установа Вождовачки 

центар Шумице, ул. 
Устаничка 125/1 

од 01.02. - 

11.02.2018. 
године 

од понедељка до 
суботе 

понедељком, средом и 

петком од 11:00 до 16:00 а 

уторком, четвртком и 
суботом од 12:00 до 16:00 

9. 

Јавно предузеће 

спортско културни 

центар, Обреновац 

Краља 

Александра I бр. 

63 840-655743-59 Зимски камп 018 

Организује се обукаи 
такмичење у три 

различита спорта - 

заступљени су фудбал, 
кошарка и стони тенис. 

План је да свако дете 

прође тренинзима кроз 
сваки спорт, а затим ће се 

формирати екипе према 

узрасту, које ће се 
такмичити у свакој 

спортској дисциплини. 

Сваком учеснику је 
обезбеђен дневни 

боравак у трајању од 

најмање три сата. 

спортска хала ЈП СКЦ 

Обреновац 

од 01.02. - 

11.02.2018. 

године 

од понедељка до 

недеље од 09:00 до 15:00 



РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ И РЕКРЕАТИВНО КЛИЗАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

1. 

Спортски савез 

особа са 

инвалидитетом 

Београд 

Вјекослава 

Ковача бр. 11 

241-00-99 и 

064/6463-808 

Спортске 

активности за 
особе са 

инвалидитетом у 

току зимског 
распуста - програм 

пливања 

Обука пливања, 
усавршавање техника 

пливања и рекреативно 

пливање. Сам боравак и 
вежбе у води веома 

помажу деци са 

инвалидитетом и 
побољшавају њихово 

здравствено стање. 

СЦ Бањица, Завод за 
спорт и медицину 

спорта Републике 

Србије, СЦ Милан 
Гале Мушкатировић, 

СЦ Нови Београд 

од 01.02. до 
11.02.2018. 

године 

понедељком, 
средом и петком - 

СЦ Бањица; 

уторком и 
четвртком Завод за 

спорт и медицину 

спорта РС; 
уторком и суботом 

СЦ Милан Гале 

Мушкатировић; 
средом и суботом 

СЦ Нови Београд. 

понедељком, средом и 
петком - СЦ Бањица од 

16:00 до 17:00; уторком и 

четвртком Завод за спорт и 
медицину спорта РС од 

14:00 до 15:00; уторком од 

16:00 до 17:00 и суботом 
од 11:00 до 12:00 СЦ 

Милан Гале 

Мушкатировић; средом и 
суботом СЦ Нови Београд 

од 15:00 до 16:00. 

    

Спортске 
активности за 

особе са 

инвалидитетом у 
току зимског 

распуста - програм 

клизања 

Обука клизања и 
рекреативно клизање - 

већина особа са 

инвалидитетом није 
имала прилику никада да 

иде на клизање као и да 

се нису усуђивали никада 
да покушају. Већ трећу 

годину за редом особе са 

Дауновим синдромом, 

аутизмом, церебралном 

парализом, слабовиди и 

глуви су у могућности да 
науче да клизају.. Три 

искусна реализатора у 

раду са особама са 
инвалидитетом полако 

уводе децу у технику 

клизања. СЦ Олимп - Звездара 

од 01.02. до 

11.02.2018. 

године 

четвртком, 

суботом и 

недељом од 08:00 до 10:00 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу да обавесте 

Секретаријат за спорт и омладину 


