
Ред. 

бр.
Организатор Адреса Телефон Назив програма Садржај програма Место одржавања Дужина трајања 

(датум)            

први период

Дужина трајања 

(датум)                

други период

Термини 

одржавања (дани 

одржавања)             

први период

Термини 

одржавања (дани 

одржавања)             

други период

Сатница              

први период

Сатница            

други период

1

Јавно предузеће спортски 

центар "Олимп-Звездара"

Вјекослава Ковача 

бр. 11

2411-636 и 2412-

353

Школа клизања,,Олимп  

2016" Школа клизања Клизалиште 04.01.-08.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 08:00-10:00 08:00-10:00

Рекреативно клизање за 

школску децу ,,Олимп 

2016" Рекреативно клизање Клизалиште 04.01.-08.01.2016

01.02.2016-

26.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 10.00-16.00 10.00-16.00

Зимски камп на 

,,Олимпу 2016" у 

фискултурној сали и 

обилазак Астрономске 

опсерваторије Зимски камп

Фискултурна сала, 

Астрономска 

опсерваторија 04.01.-08.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 09:45-16:00 09:45-16:00

Зимски камп на 

,,Олимпу 2016" у Трим 

сали борилачки 

спортови и на 

клизалишту Зимски камп

 Сала за борење и 

клизалиште 04.01.-08.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 11:45-16:00 11:45-16:00

Зимски камп на 

,,Олимпу 2016" у Трим 

сали Плес, зумба 

аеробик и на 

клизалишту Зимски камп

Трим сала аеробик, 

плес, зумба и 

клизалиште 04.01.-08.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 07:45-14:30 07:45-14:30

2

Центар за културу и спорт 

"Шумице" Устаничка бр.125 011/2440-059 Спортски микс

Борилачки спортови:кик 

бокс,џудо,карате и реални 

аикидо Спортска сала

01.02.2016-

14.02.2016 Понедељак-петак 14.00-17.00

3

Установа за физичку 

културу, спортско 

рекреативни центар 

"Ташмајдан"

Илије Гарашанина 

бр. 26 011/655-6500 Рекреативно клизање 

Стицање кондиције и 

клизачког знања

Ледена дворана 

"Пионир", Чарли 

Чашлина 39 03.01.-10.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016 Понедељак-петак Понедељак-петак 12.00-14.00 12.00-14.00

Рекреативно пливање Рекреативно пливање

Затворени базен СРЦ 

Ташмајдан 03.01.-10.01.2016

01.02.2016-

14.02.2016 Понедељак-петак Понедељак-петак 09:00-11.00 09:00-11.00

4

Спортско рекреативно 

образовни цeнтар Врачар Сјеничка 1

011/2452-342 и 

3445-334

Рекреативно пливање за 

ученике основних 

школа

Развијање базичне моторике 

у води

Велики базен СРОЦ 

Врачар 04.01.-08.01.2016 01.02.-12.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 14:00-15.00 14:00-15.00

Рекреативно пливање за 

ученике средњих школа

Програм је намењен 

ученицима средњих школа 

који знају да пливају. У 

оквиру овог програма 

планира се издвојени део у 

базену где би се радило 

кондиционо пливање уз 

надзор професора физичке 

културе.

Велики базен СРОЦ 

Врачар 04.01.-08.01.2016 01.02.-12.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 15:00-16:00 15:00-16:00

5

Јавно предузеће спортски 

центар "Нови Београд"

Аутопут 2, Нови 

Београд 011/2672-939

Деци годи пливање у 

води Слободно пливање

СРЦ 11. Април - 

комплекс затворених 

базена 04.01.-08.01.2016 01.02.-12.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак 14:00-16.00 14:00-16.00

Бирам да одаберем

Програм: игре са 

лоптом,борилачки спортови 

и атлетика

СРЦ 11. Април -  

Универзална сала 01.02.-12.02.2016 Понедељак-петак 11.00-13.00 

Зимске игре са лоптом 

(одбојка, кошарка, мали 

фудбал) Камп 1

Камп 1 игре са лоптом 

(одбојка,кошарка и мали 

фудбал)

СРЦ 11. Април -  

Велика дворана 01.02.-12.02.2016 Понедељак-петак 12.00-15.00

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ

(У ОБЛАСТИ СПОРТА) - спортски центри
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Установа спортски центар 

Вождовац Црнотравска 4 011/2667-780

Зимски распуст -

Спортско рекреативни 

камп (фудбал, рукомет 

и стони тенис)

Обука почетника (деца 

школског узраста основних и 

средњих школа)

сала за стони тенис, 

трим кабинет, велика и 

мала сала УСЦ 

Вождовац 04.01.-08.01.2016 01.02.-12.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак

8.00-10.00 

рукомет;           

9.00-13.00 стони 

тенис; 13.00-

15.00 фудбал,  у 

групама по сат 

времена

8.00-10.00 

рукомет            

9.00-13.00  стони 

тенис 13.00-15.00 

фудбал у групама 

по сат времена

Зимски распуст -

Спортско рекреативни 

камп (Кошарка, 

теквондо, корективна 

гимнастика)

Обука почетника (деца 

школског узраста основних и 

средњих школа)

сала за стони тенис, 

трим кабинет, велика и 

мала сала УСЦ 

Вождовац 04.01.-08.01.2016 01.02.-12.02.2016

Понедељак-петак 

изузев Божића 

07.01.2016 Понедељак-петак

9.00-10.00 

корективна 

гимнастика; 

10.00-13.00 

теквондо;  11.00-

12.00 кошарка

9.00-10.00 

корективна 

гимнастика; 10.00-

13.00 теквондо;   

11.00-12.00 

кошарка

7

Установа за вршење јавне 

службе у области физичке 

културе спортско 

рекреациони центар 

"Љубомир Ивановић 

Геџа" 

Вука Караџића 73, 

Младеновац 011/2836-101

Зимска школица спорта 

за ученике од првог до 

четвртог разреда 

(одбојка, кошарка, 

атлетика, карате)

Школица је осмишљена за 

најмлађе основце, ученике од 

првог до четвртог разреда.

Одбојка и кошарка 

(мала сала) а атлетика 

и карате (велики базен) 03.01. - 10.01.2016 01.02. - 14.02.2016

Понедељак-недеља 

осим 07.01.2016. 

Божић

Понедељак-петак и 

субота

одбојка од 10:00 

до 11:00; 

кошарка и 

атлетика од 11:00 

до 12:00; карате 

од 12:00 до 

13:00.

одбојка од 10:00 

до 11:00; кошарка 

и атлетика од 

11:00 до 12:00; 

карате од 12:00 

до 13:00.

Спортско рекреативни 

камп за ученике од 

петог до осмог разреда 

(одбојка, кошарка, 

атлетика, карате)

Овај камп је осмишљен за 

ученике основних школа од 

петог до осмог разреда. 

Одбојка и кошарка 

(велика сала) а 

атлетика и карате 

(велики базен) 03.01. - 10.01.2016 01.02. - 14.02.2016

Понедељак-недеља 

осим 07.01.2016. 

Божић

Понедељак-петак и 

субота

одбојка од 14:00 

до 15:00; 

кошарка од 15:00 

до 16:00; 

атлетика од 12:00 

до 13:00; карате 

од 11:00 до 

12:00.

одбојка од 14:00 

до 15:00; кошарка 

од 15:00 до 16:00; 

атлетика од 12:00 

до 13:00; карате 

од 11:00 до 12:00.

Спортско рекреативни 

камп за ученике 

средњих школа (стони 

тенис, теретана, 

аеробик, стреличарство)

Овај рекреативни камп 

осмишљен је за ученике 

средњих школа. 

Стони тенис је у сали 

за стони тенис, 

аеробик је у теретани и 

стреличарство  

(стрељана са 10 

пуцачких места) 03.01. - 10.01.2016 01.02. - 14.02.2016

Понедељак-недеља 

осим 07.01.2016. 

Божић

Понедељак-петак и 

субота

стони тенис од 

11:00 до 13:00; 

теретана од 11:00 

до 12:30; аеробик 

од 13:00 до 14:00 

и стреличарство 

од 09:30 до 11:00

стони тенис од 

11:00 до 13:00; 

теретана од 11:00 

до 12:30; аеробик 

од 13:00 до 14:00 

и стреличарство 

од 09:30 до 11:00

8

Друштво за физичку 

културу и одмор 

„Партизан Жарково 

д.о.о.“

Проте Милорада 

Павловић бр. 54

Спортско рекреативни 

камп за време зимског 

распуста 15/16

Гимнастика са елементима 

акробатике, елементарне 

игре, трипл фитнес програм: 

аеробик, пилатес и балет

Друштво за физичку 

културу и одмор 

„Партизан Жарково 

д.о.о.“, 

01.02. до 

12.02.2015. године

01.02. до 

12.02.2015. године Понедељак-петак Понедељак-петак од 9:00-14:00 од 9:00-14:00 

Спортско рекреативни 

камп за време зимског 

распуста 15/16

 Стони тенис, кошарка, 

одбојка, фудбал                                                                                                                  

Друштво за физичку 

културу и одмор 

„Партизан Жарково 

д.о.о.“, 

01.02. до 

12.02.2015. године

01.02. до 

12.02.2015. године Понедељак-петак Понедељак-петак од 9:00-14:00 од 9:00-14:00 
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Акционарско друштво 

културно-спортски центар 

"Пинки - Земун"

Градски парк 2, 

Земун 3163-966

„Зимски распуст на 

базену Пинки 2016“

Рекреација - ватерполо 

школа и синхроно пливање КСЦ Пинки Земун 03.01. - 10.01.2016 01.02. - 14.02.2016

Понедељак-недеља 

осим 07.01.2016. 

Божић Понедељак-недеља

Ватерполо школа 

радним даном од 

11.00-12.00 

синхроно 

пливање уторак и 

четвртак од 15.00-

16.00 и субота и 

недеља од 14.00-

15.00 и 

рекреација 

радним данима 

од 17:00 до 19:00 

а суботом 

инедељом од 

10:00 до 14:00

радним данима од 

17:00 до 19:00 а 

суботом 

инедељом од 

10:00 до 14:00

10

Градски центар за 

физичку културу Делиградска 27 2682-902

Рекреативно клизање 

„Стари ДИФ“ 

2015/2016.

Рекреативно клизање је 

намењено деци основних и 

средњих школа  Зимски 

распуст 2015. – 2016

Спољни терени 

(клизалиште) Градског 

центра за физичку 

културу, Делиградска 

27 

03.01.2016.-

10.01.2016.

01.02.2016.-

14.02.2016. 

За основце од I до 

VIII О.Ш. на 

клизалишту радним 

данима од 09.00-

10.00 а за 

средњошколце од 

10.00-11.00 - осим 

07.01.2016. године - 

Божић

 За основце од I до 

VIII О.Ш. на 

клизалишту 

Понедељак-петак  

од 09.00-10.00 а за 

средњошколце од 

10.00-11.00 

 За основце од I 

до VIII О.Ш. на 

клизалишту 

Понедељак-петак                    

од 09.00-10.00 а 

за средњошколце 

од 10.00-11.00 - 

осим 07.01.2016. 

године

За основце од I до 

VIII О.Ш. на 

клизалишту 

радним данима од 

09.00-10.00 а за 

средњошколце од 

10.00-11.00 

Рекреативно пливање 

„Стари ДИФ“ 

2015/2016.

Рекреативно пливање је 

намењено деци основних и 

средњих школа Зимски 

распуст 2015. – 2016.

Мали и Велики базен 

Градског центра за 

физичку културу, 

Делиградска 27

03.01.2016.-

10.01.2016.

01.02.2016.-

14.02.2016. 

Мали базен радним 

данима од 10:00-

11:00 - осим 

07.01.2016.                           

Велики базен, 

радним данима од 

08:00-09:00 - осим 

07.01.2016. -                  

Средњошколци - 

велики базен 

радним данима од 

14:00-15:00 - осим 

07.01.2016. - 

 Мали базен, 

Понедељак-петак  

од 09:00-10:00;  

Велики базен, 

Понедељак-петак  

од 08:00-09:00                

средњошколи  

велики базен, 

Понедељак-петак 

од 14:00-15:00

За основце од I 

до IV О.Ш. у 

малом базену, 

радним данима 

од 10:00-11:00 - 

осим 07.01.2016. - 

Божић.                         

Термини који су 

расположиви за 

основце од V до 

VIII О.Ш. у 

великом базену, 

радним данима 

од 08:00-09:00 - 

осим 07.01.2016. - 

Божић                 

Термини који су 

расположиви за 

средњошколце  у 

великом базену 

радним данима 

од 14:00-15:00 - 

осим 07.01.2016. - 

Божић

 За основце од I 

до IV О.Ш. у 

малом базену, 

радним данима од 

09:00-10:00. 

Термини који су 

расположиви за 

основце од V до 

VIII О.Ш. у 

великом базену, 

радним данима од 

08:00-09:00.               

Термини који су 

расположиви за 

средњошколце  у 

великом базену, 

радним данима од 

14:00-15:00



Спортско рекреативни 

камп „Стари ДИФ 2015.-

2016.“

Спортско рекреативни камп 

је осмишљен тако да деци 

стоји на располагању доста 

спортских активности у 

циљу упознавања са 

основним елементима спорта 

кроз који прођу као и 

утицања на побољшање 

моторичких способности 

полазника.

Сале ГЦФК-а (Сала 

1,2,4, свечана сала). У 

периоду од 01.02.-

14.02.2015.

01.02.2016.-

14.02.2016. 

Од 09.00-12.00 

часова за све време 

трајања кампа. Од 

09.00-11.00 – 

спортске 

активности 

организоване по 

групама деце Од 

11.00-12.00 – 

слободна активност 

у свечаној сали 

(ужина, сок и 

цртани филм).

Од 09.00-12.00 

часова за све 

време трајања 

кампа. Од 09.00-

11.00 – спортске 

активности 

организоване по 

групама деце Од 

11.00-12.00 – 

слободна 

активност у 

свечаној сали 

(ужина, сок и 

цртани филм).

11

Јавно предузеће спортско 

културни центар 

"Обреновац"

Краља Александра I 

63, Обреновац 011/8721-361

Програм рекреативног 

пливања ''Сви на базен''

Рекреативно пливање за 

ученике основних и средњих 

школа

Обреновачки базен ЈП 

СКЦ ''Обреновац'' 

04.01.2016.-

08.01.2016.

01.02.2016.-

12.02.2016. Понедељак-петак Понедељак-петак 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 

12

Завод за спорт и медицину 

спорта Републике Србије Кнеза Вишеслава 72 011/3545-585

Рекреативно пливање 

ЗСМСРС 2016

Програм је намењен 

ученицима основних и 

средњих школа из Београда 

Затворени базен у 

Дому спортова 

ЗСМСРС на 

Кошутњаку

01.02.2016.-

14.02.2016. 

Понедељак-недеља 

од 12-14 

У  терминима од 

12-14 часова, 

свакодневно.

Зимски спортски камп 

ЗСМСРС 201

“Зимски спортски камп 

ЗСМСРС 2016“ је спортско - 

рекреативни камп за ученике 

основних и средњих школа 

који се организује кроз 

спровођење основне обуке 

спортских елемената 

фудбала, аеробика и стоног 

тениса. 

Фудбалски терен, 

аеробик сала и хала у 

Дому спортова 

ЗСМСРС на 

Кошутњаку (Први 

национални тренинг 

центар)

03.01.2016.-

10.01.2016.

01.02.2016.-

14.02.2016. 

Понедељак-недеља 

од 12-14 осим за 

Божић 07.01.2015.

Понедељак-недеља 

од 12-14 

У  терминима од 

12-14 часова, 

свакодневно. Не 

ради се за Божић 

07.01.2015.

У  терминима од 

12-14 часова, 

свакодневно.
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Јавно предузеће за 

управљање пословним 

простором Пословни 

центар - Раковица 

Београд Мишка Крањца 12 011/3564-101

Спортско рекреативни 

камп за ученике 

основних школа 

(фудбал, рукомет и 

мачевање)

Програм обухвата 

рекреативне школе спорта за 

децу од 1. до 4. разреда

Београд, Раковица, 

Вишевачка 2

03.01.2016.-

10.01.2016.

01.02.2016.-

14.02.2016. Понедељак-недеља Понедељак-недеља

од 03.01. до 

08.01.2016. - 

фудбал од 11:00 

до 12:00    -

рукомет од 12:00 

до 13:00 и 

мачевање од 

13:00 до 14:00 а 

09.01. и 

10.01.2016. - 

фудбал од 10:00 

до 11:00 а 

рукомет и 

мачевање од 

13:00 до 14:00

радним данима                            

- фудбал од 11:00 

до 12:00    -

рукомет од 12:00 

до 13:00 и 

мачевање од 

13:00 до 14:00 а 

суботом и 

недељом   - 

фудбал од 10:00 

до 11:00 а 

рукомет и 

мачевање од 

13:00 до 14:00



Спортско рекреативни 

камп за ученике 

основних школа 

(теквондо, бокс 

стреличарство)

Програм обухвата 

рекреативне школе спорта за 

децу од 1. до 4. разреда

Београд, Раковица, 

Вишевачка 2

03.01.2016.-

10.01.2016.

01.02.2016.-

14.02.2016. Понедељак-недеља Понедељак-недеља

стреличарство од 

09:00 до 10:00;  

теквондо од 

10:00 до 11:00 и 

бокс од 11:00 до 

12:00

стреличарство од 

09:00 до 10:00;  

теквондо од 10:00 

до 11:00 и бокс 

од 11:00 до 12:00
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Јавно предузеће за 

обављање послова из 

области  спорта и 

рекреације Сурчин Косовска 2, Сурчин 8441-091 Интеграл камп 2016

Бесплатна школа у 3 спорта 

која имају доста успеха у 

општини Сурчин: Фудбал, 

Атлетика и Шах

Спортски центар 

Интеграл, Сурчин, 

Бановачка 1

03.01.2016.-

10.01.2016.

03.01. ;04.01.; 

05.01.; 06.01.; 

07.01.; 08.01.; 

09.01.; 10.01.;                    

од 09:00 до14:00 од 09:00 до 14:00

Камп Бољевци 2016

Предложени програм је 

осмишљен као спортско 

забавно рекреативна 

активност и обухвата 3 

спортске гране распоређене у 

2 целине, осмишљене као 

едукативни и практични део. 

Спортска хала 

Бољевци, Сурчин

03.01.2016.-

10.01.2016.

03.01.;                                   

од 10:00 до 14:00                            

04.01.; 05.01.; 

06.01.; 07.01.; 

08.01.; 09.01.; 

10.01.;                                    

од 09:00 до14:00

03.01.2016. од 

10:00 до 14:00 а 

осталим данима 

од 09:00 до 14:00
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Спортско рекреативни 

центар "Пионирски град"

Кнеза Вишеслава 

бр. 27 011/75-42-093

Дечји зимски камп 

"Мултирекреаспорт+" 

јуниор

Програм се реализује по 

принципу радионица. 

Планира се 5 различитих 

активности са три различита 

тематска садржаја у свакој 

радионици. СРЦ Пионирски град

04.01.2016. - 

10.01.2016.

01.02.2016.- 

12.02.2016.

Понедељак-недеља 

осим 07.01.- Божић Понедељак-недеља од 09:00 до 15:00 од 09:00 до 15:00

Рекреативно клизање

Програм се реализује у време 

свих термина распуста. У 

склопу рекреативног 

клизања, планирано је да се 

обезбеди и одређени број 

клизаљки за оне који их 

немају а желе да се окушаују 

у клизању. СРЦ Пионирски град

01.02.2016.- 

29.02.2016. Понедељак-недеља

од 10:00 - 12:00                                    

од 13:30 - 16:00                                                                

од 01.02.2016. до 

12.02.2016. од 10-

12                и од 

13:30 - 16:00                                        

од 12.02.2016. до 

29.02.2016. од 

10:00 - 16:00 

01.02.2016 до 

29.02.2016. у 

времену 17-19 

часова -''клизајмо 

заједно'' 

породицно  

Дечји зимски камп 

"Мултирекреаспорт+" 

Програм се реализује по 

принципу радионица. 

Планира се 5 различитих 

активности са три различита 

тематска садржаја у свакој 

радионици. СРЦ Пионирски град

04.01.2016. - 

10.01.2016.

01.02.2016.- 

12.02.2016.

Понедељак-недеља  

07.01.- Божић Понедељак-недеља од 09:00 до 15:00 од 09:00 до 15:00

НАПОМЕНА: 

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

Секретаријат за спорт и омладину


