
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ 

(У ОБЛАСТИ СПОРТА) 

Р
.б

р
о

ј 

Организатор Адреса Телефон Назив Програма Садржај програма Место одржавања 

Дужина 
трајања 
(датум) 

Термини 
одржавања             Сатница 

1. 
Градски центар за 
физичку културу 

Делиградска 
27 2658-747 

Спортско 
рекреативни камп 
стари ДИФ 2014 

Карате, спортска 
школица, ритмичка 

гимнастика, фудбал, 
кошарка, школа 

одбојке и игара, плес, 
рукомет и активности у 
клубу ДИФ у три сале 

истовремено 

Градски центар за 
физичку културу,              

сале: 1,2 и 4, и сала за 
борилачке вештине 

8.1-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак 9-12ч 

    

Зимска школа 
пливања Стари 

ДИФ 2014 
Усвајање основних 
пливачких техника 

Градски центар за 
физичку културу,              

мали базен 
8.1-

17.1.2014. 
понедељак - 

петак 9-12ч 

    

Школа клизања 
стари ДИФ и 
рекреативно 

клизање 

Школа клизања за 
почетнике и напредније 

клизаче 

Градски центар за 
физичку културу,              

отворено клизалиште  
8.1-

17.1.2014. 
понедељак - 

петак 

Школа клизања од 9-
9:45ч и од 9:45-10:30ч; 
рекреативно клизање 

од 10:30-12ч 

2. 

Центар за 
физичку културу 

Врачар 
Сјеничка бр. 

1 2452-342 
Пливачка 
учионица 

Обука основник 
техника пливања кроз 

забаван начин, 
усвајања техника 

дисања, плутања и 
повезивање научених 

елемената у једну 
целину 

Центар за физичку 
културу Врачар               

(мали базен) 
30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 

Прва група од 10-11ч, 
Друга група од 11-12ч, 
Трећа група од 12-13ч 

    Делфинчић 

Усавршавање техника 
пливања (краул, леђно, 

прсно, делфин) 

Центар за физичку 
културу Врачар               
(велики базен) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 

Прва група од 13-14ч, 
Друга група од 14-15ч, 

    
Обука пливања за 

средњошколце 
Обука основник 

техника пливања 

Центар за физичку 
културу Врачар               

(мали базен) 
30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 15-16ч 

    

Спортско-
рекреативни камп 

колективних 
спортова са 

лоптом (кошарка, 
рукомет, одбојка) 

Рад у три различита 
спорта (кошарка, 
рукомет, одбојка) 

подељен у три групе 

Центар за физичку 
културу Врачар               
(велика сала) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 9-13ч 

3. 

Спортско-
рекреативни 

центар 
"Ташмајдан" 

Илије 
Гарашанина 

26 3231-533 Распуст на Ташу 

Рекреативно пливање 
и школа роњења на 

дах за дечаке и 
девојчице 

Спортско рекреативни 
центар "Ташмајдан" 
(затворени базен) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 

Прва смена од 14-
15:30ч, рекреативно 

пливање; Друга смена 
од 16-17ч роњење 

    
Научите да 

пливате на Ташу Обука пливања 

Спортско рекреативни 
центар "Ташмајдан" 

(затворени базен 
платформа) 

30.12.2013.-
17.1.2014 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 9-12ч 



    
Спортско пливање 

на Ташу 
Основе спортског 
тренинга пливања 

Спортско рекреативни 
центар "Ташмајдан" 
(затворени базен) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 10:30-11:30ч 

    

Играјте и ви 
кошарку, одбојку и 
мали фудбал на 

Ташу 

Основе одбојке, 
кошарке, малог 

фудбала 

Спортско рекреативни 
центар "Ташмајдан"       

(2 спрат, сала 2) 
30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 1. 
2. и 7.1.2014.г.) 

Одбојка од 8-10ч; 
Кошарка од 10-12ч; 

Мали фудбал од 12-14ч 

    
Рекреативно 

клизање 
Технике рекреативног 
клизања и кондиције 

Ледена дворана Хале 
Пионир, Чарли 
Чаплина бр. 39 

3.1.2014.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак         

(осим 7.1.)    
8:30-10:00ч и 10:30-

12:00ч 

4. 

Јавно предузеће 
спортски центар 

"Олимп-Звездара" 
Вјекослава 
Ковача 11 2415-223 

Зимски камп на 
"Олимпу 2014" у 
Трим сали и на 

клизалишту 

Рекреација кроз 
учествовање у 

упознавању 
борилачких вештина 
каратеа, џудоа, кик 
бокса и вежбање 

основних елемената 
технике и клизање 

Спортски центар 
"Олимп-Звездара", 

трим сала и отворено 
клизалиште 

6.1.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак         

(осим 7.1.) 
Трим сала од 11:45-15ч; 
Клизање од 15:15-16ч 

    

Зимски камп на 
"Олимпу 2014" у 

фискултурној сали 
и обилазак 

Астрономске 
опсерваторије 

Спортски полигон и 
обука одбојка, 

кошарка, рукомет и 
обилазак Астрономске 

опсерваторије 

Спортски центар 
"Олимп-Звездара", 

(велика сала) 
6.1.-

17.1.2014. 

понедељак - 
петак         

(осим 7.1.) 

Спортски полигон од 
10-10:45ч;             

Одбојка од 11-11:45ч;                                                                                                                                                                               
Кошарка од 12-12:45ч;   
Рукомет од 13-13:45ч;               

обилазак опсерваторије       
14:30-16ч 

    

Рекреативно 
клизање за 

школску децу 
"Олимп 2014" 

Бесплатно клизање за 
школску децу 

Спортски центар 
"Олимп-Звездара", 

отворено клизалиште 
3.1.-

17.1.2014. 

понедељак - 
петак          

(осим 7.1.) 10-16ч 

    
Школа клизања 
"Олимп 2014" 

Обука деце основним 
техникама клизања 

Спортски центар 
"Олимп-Звездара", 

отворено клизалиште 
3.1.-

17.1.2014. 

понедељак - 
петак         

(осим 7.1.) 8-10ч 

5. 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 
СРЦ "Љубомир 
Ивановић-Геџа" 

Вука 
Караџића 35, 
Младеновац 011-8236-101 

Зимски спортски 
камп - одбојка, 
кошарка, стони 

тенис Обука и игра 

Установа за вршење 
јавне службе у области 
физичке културе СРЦ 
"Љубомир Ивановић-
Геџа" (велика дворана 
и сала за стони тенис) 

30.12.2013.-
19-1.2014.  

понедељак – 
недеља     

(осим 1. 2. и 
7.1.2014.г.) 

Кошарка од 9-10:30ч; 
Одбојка од 10:30-12ч; 

Стони тенис од 10-12ч;  

    

Отворена врата, 
рекреација по 

избору - баскет, 
стони тенис, 
бадминтон, 

рвање, 
стрељаштво 

Слободна рекреација 
ученика по избору 

Установа за вршење 
јавне службе у области 
физичке културе СРЦ 
"Љубомир Ивановић-

Геџа" (мала сала) 
30.12.2013.-
19-1.2014. 

понедељак – 
недеља     

(осим 1. 2. и 
7.1.2014.г.) 10-15ч 

6. 

Јавно предузеће 
спортско 

културни центар, 
Обреновац 

Краља 
Александра I 

бр 63 011-8721-361 
Играј се и покрени 

2014 

Обука и такмичење у 
фудбалу, кошарци, 

бадминтону и стоном 
тенису 

ЈП спортско културни 
центар „Обреновац“, 

(спортска хала) 
03.01.-

17.1.2014.  

понедељак - 
петак         

(осим 7.1.) 9-15ч 

    
Зимска школа 
пливања 2014 Обука непливача 

ЈП спортско културни 
центар „Обреновац“, 
(Обреновачки базен) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак - 
петак (осим 

31.12.1.2.и 7.1.) 
 ОШ од 10-11ч;           
СШ од 11-12ч 



    

Рекреативно 
пливање на 

Обреновачком 
базену Рекреативно пливање 

ЈП спортско културни 
центар „Обреновац“, 
(Обреновачки базен) 

30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак – 
петак (осим 

31.12.1.2.и 7.1.) 
ОШ од 13-14:30ч;            
СШ од 14:30-16ч 

7. 

Спортско-
рекреативни 

центар 
''ПИОНИРСКИ 

ГРАД'' 

Кнеза 
Вишеслава 

бр. 27 011/7542-093 

Дечији зимски 
камп 

"Мултирекреаспор
т +" 

Пет радионица са по 
три различита 

тематска садржаја, 
слободне активности 

Спортско-рекреативни 
центар ''ПИОНИРСКИ 

ГРАД'' 

8.1.-
19.1.2014. 
Пет смена, 
по три дана 

за сваку 
групу 

понедељак – 
недеља 9:30-15ч 

8. 

Завод за спорт и 
медицину спорта 
Републике Србије 

Кнеза 
Вишеслава 

72 011/3555-460 
Рекреативно 

пливање 

Усавршавање технике 
пливања, роњење, 
одржавање на води 

Затворени базен, Дом 
спортова 

30.12.2013.-
19.1.2014. 

понедељак – 
недеља     

(осим 7.1.2014) 12-14ч 

9. 

Јавно предузеће 
спортски и 

пословни центар 
"Нови Београд" Ауто пут бр. 2 011/2672-939 

Школа пливања и 
технике пливања 

Обучавање техника, 
стилова пливања, 

прсно, краул, леђно, 
делфин 

ЈП спортски центар  
"Нови Београд", велики 

и средњи базен 
2.1.-

18.1.2014. 
понедељак - 

петак 

Прва група: понедељак, 
среда, петак од 15-16ч; 
Друга група од 16-17ч 

    
Школа за обуку 

непливача 
Основни елементи 

пливања 

ЈП спортски центар  
"Нови Београд",     

мали и средњи базен 
2.1.-

18.1.2014. 
понедељак - 

субота 

Прва група: понедељак, 
среда, петак од 15-16ч; 
Друга група од 16-17ч;     
Трећа група: уторком и 
четвртком од 16-17ч и 

суботом од 14-15ч 

10. 
ЈП Спортски 

центар Раковица 
Вишевачка 

бр.2 011/3564-101 

Спортско 
рекреативни камп 

за ученике 
основних и 

средњих школа 
Турнир у малом 

фудбалу, рукомету 

ЈП спортски центар 
Раковица, Вишевачка 

бр.2 
30.12.2013.-
18.1.2014. 

понедељак-
субота       

(осим 1.2. и 
7.1.) 

Радним данима 11-16ч, 
суботом од 13-15ч 

11. 

Удружење 
педагога физичке 
културе општине 

Вождовац 
Војводе 

Степе 82 060/2892-018 
Зимски спортски 
камп Вождовац 

Школе бадминтона, 
стоног тениса, 

радионица спортских 
полигона 

ОШ "Милан Ђ 
Милићевић", Боривоја 

Стевановића 27а 
30.12.2013.-
17.1.2014. 

понедељак – 
петак (осим 1.2. 

и 7.1.) 10-12ч 

12. 
Спортски савез 

Звездара 
Ћирила и 

Методија 2а 011/2422-020 

Спортски 
програми за 

време трајања 
зимског распуста, 
кошарка, одбојка, 
гимнастика, шах 

Вежбање уз контролу и 
асистенцију тренера 

Сала ОШ "Иван Горан 
Ковачић",           

Војводе Бране 18а 
2.1.-

18.1.2014. 

понедељак-
субота       

(осим 7.1.) 10-16ч 

13. 

Спортски савез 
особа са 

инвалидитетом 
Београда 

Делиградска 
27 

011/2684-157 
064/6463-808  
064/1099-209 

Програм подршке 
интегралној 

рехабилитацији 
особа са 

инвалидитетом 
кроз зимске 

спортске 
активности 

Спортско рекреативни 
камп особа са 

инвалидитетом 

СЦ Милан Гале 
Мушкатировић, СЦ 

Бањица, Хала 4 
Београдског сајма, 

Кошутњак 
30.12.2013.-
18.1.2014. 

понедељак-
субота       

(осим 1.2. и 
7.1.)  

11-12:30ч; 16-17ч и     
(13-18ч - хала 4 

Београдског сајма) 
*напомена: детаљан 
преглед одржавања 

програма налази се на 
крају табеле 

14. 
Хокејашки клуб 

"Беостар" 
Јурија 

Гагарина 78 011/2178-183 
Зимске чаролије 

на леду 

Рекреативно клизање 
за ђаке основних 

школа 
Клизалиште Пингвин, 

Јурија Гагарина 78 
03.01.-

17.01.2014. 

понедељак – 
петак         

(осим 7.1.) 9-10:30ч 



    

Научи да клизаш 
на клизалишту 

"Пингвин" 
Основна школа 

клизања 
Клизалиште Пингвин, 

Јурија Гагарина 78 
03.01.-

17.01.2014. 

понедељак – 
петак         

(осим 7.1.) 8-8:45ч 

    

Сви на лед - 
Рекреативно 

клизање 
Рекреативно клизање 

за ђаке средњих школа 
Клизалиште Пингвин, 

Јурија Гагарина 78 
03.01.-

17.01.2014. 

понедељак – 
петак         

(осим 7.1.) 11-12:30ч 

15. 
Ватерполо клуб 

"Партизан" 
Црнотрвска 

бр. 4 
011/2660-211 
011/2667-999 

Кондиционо 
пливање 

Аеробно дужинско 
пливање 

Црнотрвска бр. 4, 
(базен) 

31.12.2013.-
15.1.2014. 

понедељак – 
петак (осим 1.2. 

и 7.1.) 

16-17ч                     
(осим 6.1. када је 
термин од 15-16ч) 

    Обука пливања 
Обука краул, леђне и 

прсне технике 
Црнотрвска бр. 4, 

(базен) 
31.12.2013.-
15.1.2014. 

понедељак – 
петак (осим 1.2. 

и 7.1.) 

9-10ч и од 16-17ч   
(осим 31.12. и 6.1. када 

је термин од 15-16ч) 

16. 

Пливачки клуб 
"Термоелектрана 
Колубара" Велики 

Црљени 

Спортски 
центар, 
Велики 
Црљени 

11563, базен 064/8852-681 
Зимска школа 
пливања 2014 Обука непливача 

Спортски центар, 
"Термоелектрана 
Колубара" Велики 
Црљени (базен) 

28.12.2013.-
19.1.2014. 

понедељак – 
недеља (осим 
средом, и 1. и 

7.1.) 9-10:30ч; 18-19:30ч 

17. 
Ватерполо клуб за 
даме „Таш 2000“ 

Илије 
Гарашанина 

26 
011/3227-262 , 
063/238-662 

Научи да пливаш 
уз шампионке са 

Таша 

Тестирање пливачких 
способности, школа 

пливања 
Пливалиште 
Ташмајдан 

03.01.-
17.01.2014. 

понедељак – 
недеља (осим 

6.7. и 13.1.) 

Радним даном од 16-
17:30ч; суботом од 16-

17ч; недељом од 17-19ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПОМЕНА:  

 

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

обавезу да обавесте Секретаријат за спорт и омладину 

 Препоручујемо  Вам да за спортске програме пријавите своје учешће организатору програма  пре почетка 

програма (број места је ограничен) 

 Ученици који користе спортске објекте у обавези су да имају неопходну спортску опрему  

 

 

 

*(Спортски савез особа са инвалидитетом Београда) 

Дани са датумом Сати 

(термини) 
Програмски садржаји 

Напомена : приказан је недељни распоред активности који важи за цео период 

реализације Програма (30.децембар.2013 - 18.јануар.2014.године) 

Понедељак 11-12:30 КОШУТЊАК-спортски камп (ски 

стаза Александар, трим стаза)* 

Понедељак 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

Понедељак 16-17 СЦ Бањица-базен 

Уторак 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

Среда 11-12:30 КОШУТЊАК-спортски камп(ски 

стаза Александар, трим стаза)* 

Среда 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

Среда 16-17 СЦ Бањица 

Среда 17-18 СЦ Милан Гале Мушкатировић 

Четвртак 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

Петак 11-12:30 КОШУТЊАК-спортски камп(ски 

стаза Александар, трим стаза)* 

Петак 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

Петак 16-17 СЦ Бањица 

Субота 13-14 СЦ Милан Гале Мушкатировић 

Субота 13-18 Хала 4, Београдски сајам ** 

*Кошутњак спортски камп- у случају да нема снега спортски камп се реализује на Aди Циганлији или хали 4 

Београдског сајма. 

**Хала 4, Београдског сајма – стони тенис, фудбал, гоолбал, Плес у колицима, боћање, шах, рагби, бициклизам, спортски 

полигони. 

 


