
        ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ 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. 

Установа за 
физичку културу, 

спортско 
рекреативни 

центар 
"Ташмајдан" 

Илије 
Гарашанина 

бр. 26 011/655-65-02 
Научите правилно 

да пливате 

Програм садржи 
основе спортског 

тренинга пливања, 
посматрано са аспекта 

технике пливања 
Затворени базен СРЦ 

"Ташмајдан" 
23.06.-

31.08.2014. 
уторак, 

четвртак, субота 
18-19ч, субота од 11-

12ч 

       

Спортско пливање 
- кондиционирање 

у пливању 

Програм садржи 
основе спортског 

тренинга пливања, 
посматрано са аспекта 

кондиције  
Затворени базен СРЦ 

"Ташмајдан" 
23.06.-

31.08.2014. 
понедељак, 
среда, петак 18-19ч 

       
Ватерполо на 

Ташу 

Програм садржи 
основе спортског 

тренинга ватерпола, 
посматрано са аспекта 

игре, кондиције, 
технике и тактике 

Затворени базен СРЦ 
"Ташмајдан" 

23.06.-
31.08.2014. радним данима 11-12ч 

    
Развој опште 

моторике у базену 

Програм садржи 
одговарајуће вежбе, 
које у свом саставу 

имају низ моторичких 
кретњи у води (са и без 

реквизита) 
Затворени базен СРЦ 

"Ташмајдан" 
23.06.-

31.08.2014. радним данима 18-19ч 

    
Мали фудбал на 

Ташу 

Програм садржи 
основе  малог фудбала 

(фудбала у сали), 
посматрано са аспекта 

игре 
 Мала сала СРЦ 

"Ташмајдан" 
23.06.-

31.08.2014. радним данима 10-12ч 

    Кошарка на Ташу 

Програм садржи 
основе  кошарке, 

посматрано са аспекта 
игре на једном 

(``баскет``) или два 
коша 

 Мала сала СРЦ 
"Ташмајдан" 

23.06.-
31.08.2014. радним данима 8-10ч 

2. 
Центар за културу 
и спорт "Шумице" 

Устаничка 
бр.125 

011/383-75-89; 
38-37-551 Полигон спорта 

Спортски камп 
кошарке, атлетике, 

борилачких спортова, 
стоног тениса, 

гимнастике 
Сале и простори 

центра 
01.07.-

25.07.2014. радним данима 09-13ч 

       
Камп спортског 

микса 

Упознавање са 
одбојком, фудбалом, 

рукометом, 
гимнастиком и 

атлетиком (групе по 20 
ученика, петодневни 

камп) 
Спортски терени 

центра 
28.07.-

31.08.2014. радним данима 11-16ч 



3. 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 

спортско 
рекреативни 

центар "Љубомир 
Ивановић Геџа"  

 Вука 
Караџића бр. 

35, 
Младеновац  011/823-28-22 

Камп борилачких 
спортова (карате, 

рвање) 
Обука, борбе, 

такмичења 
Сала за борилачке 

спортове 
16.06.-

23.08.2014. 
понедељак- 

субота 
карате од 10-12ч; 
рвање од 12-14ч 

       

Летња школа 
спорта (одбојка, 
кошарка, стони 

тенис, 
рекреативно 

пливање) Обука и игра 

Велика сала, сала за 
стони тенис и велики 

базен 
16.06.-

23.08.2014. 
понедељак- 

субота 

Игре од 10-13ч; 
рекреативно пливање 

од 10-11ч 

       

Обука непливача 
и рекреативно 

пливање 

Основна обука 
непливача и 

рекреативно пливање 
Мали базен и велики 

базен 
16.06.-

26.08.2014. 
понедељак- 

субота 9-11ч 

4. 

Спортско 
рекреативни 

центар 
"Пионирски град" 

Кнеза 
Вишеслава 

бр. 27 
011/7542-093; 
064/14-91-422 

Дечији летњи 
камп "Спорт +" 

Спортско рекреативни, 
едукативно креативни 

садржај 
Спортска хала, 
кабинет, терен 

23.06.-
01.08.2014. радним данима 9-15ч у шест смена 

5. 

Јавно предузеће 
спортски центар 

"Олимп-Звездара" 
Вјекослава 

Ковача бр. 11 
011/241-23-53; 
011/241-16-36  

Школа пливања 
"Олимп 2014" 

Технике дисања и 
стилови прсни, крау и 

леђни Базен 
15.06.-

31.08.2014. 
понедељак- 

субота 7-10ч 

       
Хидробик "Олимп 

2014" 

Аеробни тренинг 
средњег интензитета 
вежбања за девојке 

средњошколског 
узраста Базен 

15.06.-
31.08.2014. 

Прва група 
:понедељак, 
среда, петак; 
друга група: 

уторак, 
четвртак, субота 19-21ч 

       

Корекција технике 
пливања и школа 
ватерпола "Олимп 

2014" 

Технике дисања и 
стилови прсни, крау и 

леђни и елементи рада 
ногу под водом и рад 

са лоптом Базен 
15.06.-

31.08.2014. 

уторак, 
четвртак, 
недеља 7-10ч 

       

Пилатес са 
пливањем "Олимп 

2014" 

Вежбе за разгибавање, 
загревање и припреме 
за пилатес и пливање Базен 

15.06.-
31.08.2014. радним данима 19-21ч 

       

Летњи камп на 
Олимпу (у 

фискултурној 
сали, отвореним  
теренима и на 

базену) 

Спортски полигон: 
Учење основних 

техничких елемената 
одбојке, кошарке, 

рукомета и пивање 

У фискултурној сали, 
отвореним  теренима и 

на базену 
01.07.-

31.08.2014. радним данима 8-16ч 

       

Летњи камп на 
Олимпу (у трим 

сали и на базену) 

Увежбавање основних 
техника каратеа, џудоа 
и кик бокса и пливања 

у трим сали и на 
базену 

23.06.-
31.08.2014. радним данима 19-23ч 

    

Летњи камп на 
Олимпу (у 

амфитеатру и 
базену) 

Школа плеса, зумбе, 
фитнеса, пилатеса, 
аеробика и пливања у амфитеатру и базену 

01.07.-
31.08.2014. радним данима 9-16ч 



   064/646-38-08 

Програм подршке 
интегралној 

рехабилитацији 
особа са 

инвалидитетом 
кроз рекреативне 

спортске 
активности 

Спортско рекреативни 
камп: корективна 

гимнастика, фитнес 
програм, школа 

пливања и 
рекреативно пливање 

СЦ "Олимп-Звездара", 
спортски терени, сале 

и базен 
16.06.-

31.08.2014. радним данима 9-10:30ч; 17:30-19ч 

6. 

Јавно предузеће 
спортски центар 
"Нови Београд" Аутопут бр. 2 

Пријављивање 
деце преко 
Сервисног 
центра ГО 

Нови Београд 
 011/7850-785 

НБГ Аквадром и 
сликарски атеље 

Састоји се од седам 
такмичарских 

дисциплина са 
програмом који се 

спроводиу базену и 
поред њега. 

Такмичење је 
засновано на 

елиминацијама тимова 
који броје по седам 
чланова. Пратећи 
садржај сликарски 

атеље на отвореном 
Отворени базени 

школски средњи базен 
15.07.-

28.08.2014. 
Уторком и 
четвртком 14-15ч 

       
Школа за обуку 

непливача 
Елементи обуке 

пливања краул, прсно 
Затворени базени 

мали, средњи 

Први и други 
курс 16.06.-
11.08.2014.р

адним 
данима 

четири групе; 
Трећи курс 

11.-
30.08.2014. 

сваким 
даном 

четири групе радним данима 9:13ч  

       
Школа пливања и 
техника пливања 

Исправљање покрета у 
погрешним техникама 
пливања и обука сва 

четири стила пливања 
Средњи пливачки 
затворени базен 

16.06-11.07.  
14.07-08.08.  

11.08-
30.08.2014. 

прва 2 курса 
радним ранима 
а 3 курс сваки 

дан 13-14ч 

7. 

Јавно предузеће 
спортски центар 
Раковица д.о.о 

Вишевачка 
бр. 2 011/35-64-101  

Спортско 
рекреативни камп 

за ученике 
основних и 

средњих школа 

Лига у малом фудбалу 
и рукомету за ученике 

основних школа и 
кардио тренинзи за 
ученике средњих 

школа  
Велика сала и трим 

кабинет 
23.06.-

01.08.2014. 
понедељак- 

субота 11-17ч 

8. 

Спортско 
рекреативно 

образовни центар 
Врачар 

Сјеничка бр. 
1 

011/344-53-34, 
Позивати од 

10-15ч  
Научимо да 

пливамо 

Школа намењена 
непливачима узраст од 

7 до 14 година, 
основна обука 

непливача  
Мали базен Спортског 

центра 
23.06.-

29.08.2014. радним данима 10-12ч 

       
Обука пливања за 

средњошколце 
Основна обука 

непливача  
Мали базен Спортског 

центра 
23.06.-

29.08.2014. радним данима 12-13ч 

       
Школица 

ватерпола 
Рад на елементима 

ватерпола 
Мали базен Спортског 

центра 
23.06.-

29.08.2014.. радним данима 9-10ч 

9. 
Градски центар за 
физичку културу 

Делиградска 
бр. 27 011/2568-747  

Летњи спортски 
камп "Стари ДИФ" 

Намењен деци од 
првог до четвртог 

разреда 

Сале и отворени 
терени Спортског 

центра 
30.06.-

25.07.2014. радним данима 8-12ч 



       

Летња школа 
тениса "Стари 

ДИФ" 2014 
Основе игре тениса 

кроз ставове и удрарце 
Отворени терени 
Спортског центра 

30.06.-
25.07.2014. радним данима 9-12ч 

       

Летња школа 
пливања "Стари 

ДИФ" 2014 
Усвајање основних 
пливачких техника 

Мали базен Спортског 
центра 

30.06.-
25.07.2014. радним данима 9-10; 10-11; 11-12 

10. 

Јавно предузеће 
за уређење, 

коришћење и 
одржавање Ада 

Циганлија 

Ада 
Циганлија бр. 

2  011/78-57-222 

Програм подршке 
интегралној 

рехабилитацији 
особа са 

инвалидитетом 
кроз рекреативне 

спортске 
активности 

Спортско рекреативни 
камп фитнес програм, 

школа пливања и 
рекреативно пливање Ада Циганлија 

16.06.-
31.08.2014. радним данима 

уторак и четвртак од 
9:30-11ч; понедељак, 
среда петак од 17:30-

19ч 

       
Камп Ада за децу 

2014 

Едукација, обука и 
усавршавање из 

области бициклизма, 
вожње ролера и 
одбојке на песку Ада Циганлија 

16.06.-
31.08.2014. 

понедељак и 
среда 

Обука бициклизма од 
17-18ч;                  

Обука ролера од       
10-11ч;                    

Обука одбојке на песку 
од 8:30-9:30ч 

       
Бесплатна обука 

ватерпола 

Основне технике 
пливања одржавања 

на води и 
усавршавање основних 

и специфичних 
ватерполо техника 

Ада Циганлија- понтон 
за ватерполо 

16.06.-
24.08.2014. сваки дан 9-10:30ч 

       
Бесплатна обука 

пливања 

Усавршавање 
основних и 

специфичних техника 
пливања 

Ада Циганлија-ограђен 
простор за непливаче 

код трибине 
16.06.-

24.08.2014. сваки дан 9-10:30ч 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

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

обавесте Секретаријат за спорт и омладину 

 

 

 

 

 

 


