
        ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ 

 (У ОБЛАСТИ СПОРТА) 
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Организатор Адреса Телефон Назив Програма Садржај програма Место одржавања 
Дужина трајања 

(датум) 
Термини 

одржавања             Сатница 

1. 

Јавно предузеће 
спортски центар 

"Олимп-Звездара" 
Вјекослава 
Ковача 11 011 /2412-353 

Хидробик „Олимп 
2015“ 

Летња школа 
ходробика заснована је 

на принципима 
аеробног тренинга 

средњег интезитета 
вежбања.Тренинг ће се 

изводити у 
непливачком базену , 
дубине 1,5 м са и без 

реквизита.Сви 
пријављени су 

подељени у две групе. 

СЦ "Олимп"'  
Вјекослава Ковача 

11 15.06-31.08.2015. 
Сваки радни 
дан и субота 19 :00-21:00ч 

    
Пилатес са 
пливањем 

Летња школа пилатеса 
са пливањем садржи 

вежбе за разгибавање , 
загревање и припрему 
организма за трениг . 

Првих пола сата 
пилатес, а других пола 

сата пливање .Први 
део тренинга ће се 

изводити поред 
базена, а други део у 

базену. Биће 
ангажована два 

тренера. 

Вјекослава Ковача 
11. На базену 

Атракције ЈПСЦ 
"Олимп - Звездара" 15.06-31.08.2015. 

Понедељак -
петак 19:00-21:00ч 

    
Школа пливања 
"Олимп 2015" 

Школа пливања 
садржи учење 

следећих техника : 
ослобађање страха од 
воде, технике дисања, 
прсна техника, краул 

техника и леђна 
техника 

Вјекослава Ковача 
11-Реновирани 

базен ЈПСЦ Олимп 
Звездара 

15.06.2015-
31.08.2015. 

Понедељак -
петак 08-10 и 19-21ч 

    
Школа ватерпола 

„Олимп 2015“ 

Ослобађање страха од 
воде, технике дисања, 
прсна техника, краул 

техника, леђна 
техника, одржавање и 
рад ногу под водом, 
шутеви и Турнир у 

ватерполу 

Вјекослава Ковача 
11-Реновирани 

базен ЈПСЦ Олимп 
Звездара 

15.06.2015.-
31.08.2015. 

Уторак, 
четвртак и 

недеља 08-10 и 19-20ч 

    

Летњи камп на 
Oлимпу 2015 у 

амфитеатру 

Школа плеса, Зумба за 
децу , Фитнес и 

пилатес правилног 
држања тела, Аеробик 

за децу, Базен 

Вјекослава Ковача 
11-Амфитеатар, 

Трим сала и Базен 01.07-31.08.2015. 
Понедељак -

петак 

08:00-08:45ч ; 09:00-
09:45ч;10:35-
11:15ч:11:30-

12:15ч,12:30-15:30ч 



    

Летњи камп на 
Oлимпу 2015 у 

фискултурној сали 
, балону за 
фудбал и 

отвореним 
теренима и на 

базену 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од првог 
до петог разреда и 12 
Звездарских основних 
школа, као и школа по 

окружењу.-Камп 
обухвата -Спортски 
полигон, Одбојка, 
Кошарка, Фудбал, 

Базен 

Вјекослава Ковача 
11-Велика сала, 
Тартан стаза за 
трчање ,Спољни 

кошаркашки терен и 
Базен 01.07-31.08.2015. 

Понедељак -
петак 07:45-16:00ч 

    

Летњи камп на 
Oлимпу 2015 у 
трим сали и на 

базену 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од првог 
до четвртог разреда из 
9 Звездарских средњих 

школа, и од петог до 
осмог разреда из 12 

основних школа. Камп 
обухвата :Карате, 

Џудо, Кик бокс, 

Вјекослава Ковача 
11-Амфитеатар, 

Трим сала и Базен 01.07-31.08.2015. 
Понедељак -

петак 08:45-23:00ч 

    

Летња школа 
роњења на 

Oлимпу 2015 

Увод у роњење - 
дефинисање и 

разврставање по 
намени и начину 

реализације подводних 
активности АПНЕА -

роњење на дах и 
СКУБА-рекреативно 

роњење. Развој 
специфичних 

пливачких вештина, 
упознавање са 

ронилачком опремом, 
комуникација под 

водом. 

Вјекослава Ковача 
11-Реновирани 
базени ЈПСЦ 

Олимп 
15.06.2015.-
31.08.2015. 

Уторак, 
четвртак 20:00-21:00ч 

    

Летњи камп на 
Oлимпу 2015 у 
трим сали и на 

базену 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од првог 
до четвртог разреда из 
9 Звездарских средњих 

школа, и од петог до 
осмог разреда из 12 

основних школа. Камп 
обухвата :Карате, 

Џудо, Кик бокс, 

Вјекослава Ковача 
11-Амфитеатар, 

Трим сала и Базен 01.07-31.08.2015. 
Понедељак -

петак 08:45-23:00ч 

    

Програм подршке  
интегралној 

рехабилитацији  
особа са 

инвалидитетом 

Спортско - рекреативни 
камп: кошарка, одбојка, 

фудбал, рукомет, 
одбојка на песку, 
боћање шах и др. 

спортске игре 
Вјекослава Ковача 

11 
12.06.2015-
31.08.2015. 

Понедељак, 
среда и петак 17:30h-19:00ч 

2 

Спортско 
рекреативно 

образовни цeнтар 
Врачар Сјеничка 1 011/ 2452-342 

Учимо да пливамо 
-мали базен 

Намењен је деци од 7-
14 година, која још 

нису научила да 
пливају. Кроз 

различите вежбе 
кретања и вежби у 

месту, рад рукама, рад 
ногама доприноси се 

савладавњу одређене 
технике пливања. 

СРОЦ  Врачар, 
мали базен 15.06-28.08.2015. 

Понедељак -
петак 11-12ч 



    Делфини 

Спортско - рекреативни 
садржај усавршавања 

пливачких техника. 
Постоје четири базна 
стила - краул, леђно, 

прсно и делфин. 
СРОЦ  Врачар, 
велики базен 15.06-28.08.2015. 

Понедељак -
петак 9-10ч 

    
Школица 

ватерпола 

Програм ће се 
реализовати на малом 
базену , и намeњен је 

деци која су савладала 
најосновније елементе 

пливања да се кроз 
игру са лоптом у води, 
упознају са основним 

елемнемтима 
ватерпола 

СРОЦ  Врачар, 
мали базен 

15.06.2015.-
28.08.2015. 

Понедељак -
петак 10:00-11:00 ч 

    
Обука пливања за 

средњошколце 

Едукативни и спортско 
рекреативни садржај 

обуке основних техника 
пливања, краул и 
прсно и технике 

правилног дисања. 
СРОЦ  Врачар, 

мали базен 
15.06.2015.-
28.08.2015. 

Понедељак -
петак 15:00-16:00ч 

3. 
Градски центар за 
физичку културу 

Делиградска 
27 011/ 2682-902 

Летњи спортски 
камп ,,Стари ДИФ 

2015 ,, 

Камп је намењен деци 
од 1-4 разреда основне 

школе.Полазници 
кампа би дневно 

провели четири сата у 
центру, похађајући под 

две спортске 
активности дневно. 

Последњи сат је 
предвиђен за гледање 
филмова , за караоке, 

... 

Сале I , II, IV , 326 , 
сала за борилачке , 

свечана сала и 
отворени терени 15.06-10.07.2015. 

Понедељак -
петак 09-12ч 

    
Летња школа 

пливања 

Програм обука 
пливања обухвата 

примену вежби и игара 
у води које ће довести 

до 
прилагођавањаорганиз
ма на нову средину и 

усајања основних 
пливачких техника . 

*Вежбе кретања у води 
* Вежбе дисања у води 

*Вежбе роњења и 
гледања у води *Вежве 

клижења Мали базен 15.06-10.07.2015. 
Понедељак -

петак 09-10 и 10-11ч 



    

Рекреативно 
пливање Стари 

ДИФ 2015 

Активност сло0бодно 
пливање се 

препоручује свима без 
обзира на пол и године 
јер благотворно делује 

на организам . 
Рекреативно пливање 
је намењено деци од 

првог до четвртог 
разреда средње 

школе. Потребно је да 
деца буду пливачи, Велики базен 15.06-10.07.2015. 

Понедељак -
петак 13-14 и15-19ч 

    

Летњи спортски 
камп спољни 
терени Стари 

ДИФ 2015 

Камп је намењен деци 
од 1-4 разреда основне 

школе.Полазници 
кампа би дневно 

провели четири сата у 
центру, похађајући под 

две спортске 
активности дневно. 

Последњи сат је 
предвиђен за гледање 
филмова , за караоке, 
...Програм се састоји 

од спортских 
активности - обука 
вожењан ролера и 
котуљарки, школа 
тениса и спортска 

школица 
Спољни терени 

ГЦФК-а 15.06-10.07.2015. 
Понедељак -

петак 09-12ч 

4. 

Установа за 
физичку културу, 

спортско 
рекреативни 

центар 
"Ташмајдан" 

Илије 
Гарашанина 26 011/6556 500 

Ватерполо 
задечаке и 
девојчице 
основног и 

средњо школског 
узраста 

Програм  садржи 
основе  спортског 

тренинга ватерпола, 
посматрано са аспекта 

игре, кондиције , 
технике и тактике, 

прилагођене узрасној 
категорији дечака и 

девојчица као и 
њиховом тренутном 

нивоу знања 
Затворени базен 

СРЦ ,,Ташмајдан,, 22.06-31.08.2015. 
Понедељак -

петак 11-12ч 

    
Школа спортског 

пливања 

Програм садржи 
основе спортског 

тренина пливања , 
посматрано са 

аспектакондиције и 
тренинга , а 

прилагођене узрасној 
категорији дечака и 

девојчица као и 
њиховом тренутном 

нивоу знања 
Затворени базен 

СРЦ ,,Ташмајдан,, 22.06-31.08.2015. 

Уторак, среда , 
четвртак и 

петак 18-19ч 



    

Развој опште 
моторике у базену 

као припремна 
активност за 

бављење 
воденим спортом 

Програм садржи 
одговарајуће вежбе 
које у свом саставу 

имају низ моторичких 
кретњи у води  што 

утиче на развој опште 
моторике код деце 

Затворени базен 
СРЦ ,,Ташмајдан,, 22.06-31.08.2015. 

Уторак, 
четвртак, 
субота и 
недеља 18-19, 10:00-11:00ч 

5 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 

спортско 
рекреативни 

центар "Љубомир 
Ивановић Геџа" 

Вука Караџића 
35 011/8236-101 

Изабери шта ти се 
свиђа 

(рекреативно 
пливање, школа 

фудбала, карате) 

Школа фудбала (мини 
пич терен), карате 
(сала за борилачке 

спортове), рекреативно 
пливање (велики 

базен) 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 

спортско 
рекреативни центар 

"Љубомир 
Ивановић Геџа", 

Вука Караџића 35 25.06.-20.08.2015. 

Рекреативвно 
пливање 

Понедељак-
недеља; школа 

фудбала 
Понедељак-
петак; карате 
Понедељак-

петак 

Рекреативвно пливање 
од 10-11ч; 

школа фудбала од 11-
12ч;  карате од 12-13ч 

    Обука непливача 
Основна обука 

непливача 

Мали и велики 
базен у две групе 

Установе за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 

спортско 
рекреативни центар 

"Љубомир 
Ивановић Геџа", 

Вука Караџића 35 01.07.-23.07.2015 
Понедељак-

субота 
Прва група од 9-10ч; 
Друга група 10-11ч 

    

Летњи спортски 
камп (кошарка, 
одбојка, стони 

тенис) 

Летњи спортски камп 
(кошарка, одбојка, 

стони тенис) обука и 
игра 

Велика хала центра 
и сала за стони 

тенис 25.06.-20.08.2015. 

Кошарка 
понедељак, 

среда, петак; 
Одбојка 
уторак, 

четвртак, 
субота; стони 

тенис 
понедељак-

субота 

Кошарка од 11-14ч; 
Одбојка од 11-14ч; 

Стони тенис од 11-13 

6. 

Акционарско 
друштво 
културно-

спортски центар 
"Пинки - Земун" 

Градски парк 
бр. 2 

3771-680; 3771-
660 

Рекреативно 
пливање Рекреација 

КСЦ "Пинки-Земун", 
Градски парк бр. 2 17.06.-30.08.2015 

Среда, 
субота,недеља 

Средом од 11-16ч; 
Суботом и недељом од 

10-14ч 

    Школа ватерпола Основе ватерпола 
КСЦ "Пинки-Земун", 
Градски парк бр. 2 22.06.-24.07.2015. 

Понедељак, 
четвртак, петак 11-13ч 

    
Синхроно 
пливање 

Основе синхроног 
пливања 

КСЦ "Пинки-Земун", 
Градски парк бр. 2 22.06.-24.07.2015. 

Понедељак, 
уторак, 

четвртак, 
субота 13-14ч 



7. 
Центар за културу 
и спорт "Шумице" 

Устаничка 
бр.125 244-00-59 Спортски полигон 

Едукација учесника 
кампа са елементима 

рукомета, џудоа стоног 
тениса, тренинга из 
атлетике-кондиције 

Центар за културу и 
спорт "Шумице", 
Устаничка бр.125 

06.07.-.31.07. 2015. 
у групама 

Понедељак-
петак 

Прва група рукомет, 
џудо стони тенис од од 
9-10ч; друга група џудо, 
стони тенис, рукомет од 

10-11ч; трећа група 
стони тенис, 

рукомет,џудо од 11-12ч; 
четврта група 

гимнастика, атлетика, 
рукомет од 12-13ч 

    Спортски микс 

Едукација учесника 
кампа са елементима 
кошарке, џудоа стоног 
тениса , тренинга из 
атлетике-кондиције, 

гимнастике 

Центар за културу и 
спорт "Шумице", 
Устаничка бр.125 

03.08-28.08.2015.у 
групама 

Понедељак-
петак 

Прва група кошарка, 
џудо стони тенис од од 
9-10ч; друга група џудо, 
стони тенис, кошарка од 

10-11ч; трећа група 
стони тенис, кошарка, 

џудо од   11-12ч; четврта 
група гимнастика, 

атлетика, кошарка од 12-
13ч 

8. 

Спортско 
рекреативни 

центар 
"Пионирски град" 

Кнеза 
Вишеслава бр. 

27 
7542-093,  
7542-094 

Дечији летњи 
камп "спорт +" - 

јуниор 

Спортско-рекреативни 
садржаји, едукативно 
креативни садржаји. 
Рад по радионицама: 

Екологија, 
фудбал,саобраћајна,за

бавно рекреативна, 
одбојкашка и 

кошаркашка радионица 

Спортско 
рекреативни центар 
"Пионирски град", 
Кнеза Вишеслава 

бр. 27 

22.06-31.07.2015. у 
шест смена по две 

групе 
Понедељак-

петак 

Радионице од 9-12:30ч; 
Ужина од 12:30-13ч; 
Радионице од 14-15ч 

    
Дечији летњи 
камп "спорт +" 

Спортско-рекреативни 
садржаји, едукативно 
креативни садржаји. 
Рад по радионицама: 

Екологија, 
фудбал,саобраћајна,за

бавно рекреативна, 
одбојкашка и 

кошаркашка радионица 

Спортско 
рекреативни центар 
"Пионирски град", 
Кнеза Вишеслава 

бр. 27 

22.06-31.07.2015. у 
шест смена по три 

групе 
Понедељак- 

петак 

Радионице од 9-12:30ч; 
Ужина од 12:30-13ч; 
Радионице од 14-15ч 

9. 

Јавно предузеће 
за управљање 

пословним 
простором 

Пословни центар - 
Раковица Београд 

Мишка Крањца 
бр. 12 3564-101 

Спортско - 
рекреативни камп 

за ученике 
основнох школа 

(фудбал, рукомет, 
кошарка) 

Школа фудбала, 
рукомета, кошарке, 

учење и усавршавање 
технике поменутих 
спортова и физичка 

припрема деце 

Јавно предузеће за 
управљање 
пословним 
простором 

Пословни центар - 
Раковица Београд, 
Мишка Крањца бр. 

12 15.06.-10.07.2015. 
Понедељак-

петак 

Фудбал од 11-12ч; 
Рукомет од 12-13ч; 
Кошарка од 15-16ч 

    

Спортско - 
рекреативни камп 

за ученике 
основнох школа 

(џудо, карате, кик 
бокс) 

Школа џудоа, каратеа, 
кик бокса, учење и 

усавршавање технике 
поменутих спортова и 

физичка припрема 
деце 

Јавно предузеће за 
управљање 
пословним 
простором 

Пословни центар - 
Раковица Београд, 
Мишка Крањца бр. 

12 15.06.-10.07.2015. 
Понедељак-

петак 

Карате 11-12ч;            
Џудо 12-13ч;                 

Кик бокс 13-14ч 



10. 

Јавно предузеће 
спортско 

пословни центар 
"Нови Београд" Аутопут бр. 2 

Пријављивање 
на тел. 

Сервисног 
центра 

011/7850-785 

Плес у води 
(синхроно 
пливање) 

Спорт се састоји од 
естетски обликованих и 

ритмичко пливачких 
покрета, положаја 

фигура и састава које 
пливачице изводе у 

води у складу са 
музиком. То је 

комбинација пливања, 
спортско-ритмичке 

гимнастике, балета и 
плеса у води 

СРЦ "11 Април" 
затворени пливачки 

базен 

Први курс од 
15.06-10.07; Други 
курс 13.07.-07.08; 
Трећи курс 10.08.-

29.08.2015. 

Први и други 
курс од 

понедељка до 
петка; трећи 

курс од 
понедељка до 

недеље 

Први курс 15-16ч;  
Други курс  13-14ч;  
Трећи курс  13-14ч 

    

Летње игре са 
лоптом (одбојка, 
кошарка, мали 

фудбал) Камп 1 

Основни елементи 
кошарке, одбојке и 

малог фудбала 
СРЦ "11 Април" 
велика дворана 

Први курс од 
15.06-10.07; Други 
курс 13.07.-07.08; 
Трећи курс 10.08.-

29.08.2015. 

Први и други 
курс од 

понедељка до 
петка; трећи 

курс од 
понедељка до 

недеље Сва три курса од 10-13ч 

    
Подводни свет - 
роњење на дах 

Технике релаксације и 
менталног тренинга 

омгућавају мању 
потрошњу кисеоника, 

као и специјални 
тренинг у апнеи, што 
значи држање даха. 
Основна опрема за 
роњење на дах су 

пераја, маска и 
дисалица 

СРЦ "11 Април" 
отворен олимпијски 

базен 

Први курс од 
22.06.-24.07 у две 
групе.; Други курс 
27.07.-28.08.2015. 

у две групе 

Прва група 
понедељак, 

четвртак; 
Друга група 

уторак, петак 
Прва група од 19-20ч; 
Друга група од 19-20ч 

    
НБГ Аквадром и 
сликарски атеље 

Такмичење у 
различитим 

дисциплинама у базену 
и простору око базена 

које подсећају на 
некадешње "Игре без 
граница". Као пратећи 
садржај одржаваће се 
и сликарски атеље на 
отвореном, где че се 
деца упознавати са 

основама различитих 
сликарских техника 

СРЦ "11 Април" 
отворен средњи 
школски базен 14.07.-29.08.2015. 

Уторком и 
четвртком 14-15ч 

    
Школа пливања и 
технике пливања 

Основни елементи 
пливања и обука 

пливачких техника 

СРЦ "11 Април" 
затворени пливачки 

базен 

Први курс од 
15.06-10.07; Други 
курс 13.07.-07.08; 
Трећи курс 10.08.-

29.08.2015. 

Први и други 
курс од 

понедељка до 
петка; трећи 

курс од 
понедељка до 

недеље 

Први курс 13-14ч и  
14-15ч; 

Други курс  11-12ч и  
12-13ч;              

Трећи курс 11-12ч и  
12-13ч;           

Викендом од 15-16ч и 
16-17ч 



    
Школа за обуку 

непливача 

Упознавање деце са 
основним елементима 

пливања 

СРЦ "11 Април" 
затворени школски 

базен 

Први курс од 
15.06-10.07; Други 
курс 13.07.-07.08; 
Трећи курс 10.08.-

29.08.2015. 

Први и други 
курс од 

понедељка до 
петка; трећи 

курс од 
понедељка до 

недеље 

Први курс 13-14ч,     
 14-15ч, 15-16ч                   

Други курс  11-12ч, 
12-13ч, 13-14ч             

Трећи курс 11-12ч, 
12-13ч,13-14          

Викендом од 15-16ч,  
16-17ч,17-18ч 

    Школа ватерпола 

Програмом је 
обухваћено техничко, 
тактичко, физичко и 
психолошко умеће и 
захтева способност 

перцепције 
предвиђања, 
одлучивања и 

прилагођавања игр 
околностима 

СРЦ "11 Април" 
затворени велики 
пливачки базен 

Први курс од 
15.06-17.07; Други 

курс 20.07.-
14.08.2015. 

Први  курс 
понедељак, 

уторак, 
четвртак, 

петак; Други 
купс радним 

данима 

Први  курс од 16-17ч; 
Други курс 14-15ч и 

15-16ч 

11. 

Установа 
спортски центар 

Вождовац 
Црнотравска 

бр. 4 062/803-20-60 

Школа стоног 
тениса, 

корективне 
гимнастике, 

рукомета Обука почетника 

Беогард, сала за 
стони тенис, сала 

трим кабинет, 
велика сала 22.06-21.08.2015. 

Понедељак-
петак 

11-14ч стони тенис;  
гимнастика и рукомет  у 
две групе од 12-13; и 13-

14ч 

12. 

Јавно предузеће 
за обављање 

послова из 
области  спорта и 

рекреације 
Сурчин Косовска бр.2 011/8443-569 

Спортско -
рекреативно-
забавни камп 

,,Сурчин 2015,, 

Програм обухвата 3 
спортске гране , 

распоређене у две 
целине. Осмишљене 

као едукативни и 
практични 

део.Едукативни део 
траје два дана. После 

предавања , полазници 
имају прилике да се 

упознају са три 
предложена спорта : 

Одбојка, стони тенис и 
старе народне 
спортске игре 

Сурчин, Бољевци , 
Спортска хала 

Бољевци 
03.08.2015-
18.08.2015. 

Понедељак-
петак 10:00-15:00ч 

    

Спортско -
рекреативни камп 

Интеграл 

Камп обухвата 3 
спортске гране 

распоређене у две 
целине, осмишљене 

као едукативни и 
практични део. После 

предавања , полазници 
имају прилике да се 

упознају са три 
предложена спорта : 
Фудбал, атлетика  и 

шах. 

Сурчин, Бољевци , 
Спортски комплекс 

интеграл 15.07-30.07.2015. 
Понедељак-

петак 10:00-15:00ч 

13. 

Јавно предузеће 
за уређење, 

коришћење и 
одржавање Ада 

Циганлија 
Ада Циганлија 

бр. 2 011 7857-222 

Бесплатна обука 
ватерпола у току 

Летњег распуста -
Ада 2015 

Основно упознавање 
са ватерполо 

техникама 
Усавршавање 

пливачких и ватерполо 
техника *упознавање и 
увежбавање основних 
тактитичких елемената 

ватерпола 

Простор предвиђен 
за непливање на 

почетку прве плаже 
на левој обали 
Савског јеезера 

15.06.2015.-
23.08.2015. 

Понедељак-
недеља 09:00h-11:00 ч 



    

Бесплатна обука 
пливања у току 

Летњег распуста -
Ада 2015 

Основно упознавање 
са пливачким 

техникама 
Усавршавање 

пливачких 
техника*Упознавање и 
увежбавање основних 
тактичких елемената 

пливања 

Простор предвиђен 
за непливање на 

почетку прве плаже 
на левој обали 
Савског јеезера 

15.06.2015.-
23.08.2015. 

Понедељак-
недеља 09:00-11:00 ч 

    

Интегрална 
едукација , обука 
и усавршавање 

бициклизма , 
ролера и одбојке 
на песку - Камп 

Ада за децу 2015 

Бесплатна обука и 
усавршавање вожње 
ролера у току летњег 

распуста 2015. године. 
Бесплатна обука и 

усавршавање вожње 
бицикла у току летњег 

распсуста 2015. 
године. Ада Циганлија 2 

15.06.2015.-
26.08.2015. 

Понедељак и 
среда 08:30-11:30ч 

    

Програм подршке 
интегралној 

рехабилитацији 
особа са 

инвалидитетом 
кроз рекреативне 

спортске 
активности 

Спортско рекреативни 
камп : кошарка , 
одбојка, фудбал, 

рукомет, бициклизам, 
ролери, одбојка на 
песку, стони тенис, 
шах, трим стаза , 
тенис, веслање, 
вештачка стена 

трамполина, 
орјентиринг , карате, 

боћање, фитнес... Ада Циганлија 
12.06.2015,-
31.08.2015. 

Уторак, среда , 
четвртак и 

субота 

Уторак, четвртак - 17:30-
19:00ч          

Среда, петак 09:30-
11:00ч 

14. 

Завод за спорт и 
медицину спорта 
Републике Србије 

Кнеза 
Вишеслава 

бр.72 3545-585 
Летња школа 
пливања 2015 

Обука почетника у 
савладавању основних 

елемената технике 
пливања (краул, 
прсно). Обука и 
усавршавање 

напредних пливача у 
савладавању вештина 
технике пливања (сва 

четири стила) 

Отворено 
пливалиште на 

Кошутњаку 
(рекреативни и 
школски базен) 

Први курс од 
22.06.-24.07.2015. ;  
Други курс 27.07-

28.08.2015. 
Понедељак - 

петак 8-10ч 

    
Outdoor sports 

camp 2015 

Спровођење основне 
обуке спортских 

елемената из три 
спорта: одбојке на 

песку, стоног тениса и 
оријентиринга 

Отворени спортски 
терени на 

Кошутњаку 

Први курс од 
22.06.-24.07.2015. ;  
Други курс 27.07-

28.08.2015. 
Понедељак - 

петак 8-10ч 

15. 

Спортски савез 
особа са 

инвалидитетом 
Београда 

Вјекослава 
Ковача 11 

011/ 241 00 99; 
064/64-63-808 

Лето на базенима 
-програм подршке 

интегралној 
рехабилитацији 

особа са 
инвалидитетом 

кроз рекреативне 
спортске 

активности током 
летњег распуста 

Школа пливања  и 
рекреативни програм 

пливања 

Спортски центар 
,,Витзура,,Земун, 
Спортски центар 

,,Олимп,, Звездара, 
Републички завод 

за спорт и медицину 
спорта  13.06-31.08.2015 

Уторак - 
Субота 

Уторак 09:00-10:00 и 
14:00-15:00ч , 

Среда15:30-16:030 и 
16:00-17:00ч,  

Чртвртак 09:00-10:00 и 
14:00-15:00ч ,  

Петак 16:00-17;00ч, 
Субота 09:00-10:00 и 

10:00-11:00ч 



16. 

Савез школских 
друштава за 

физичку културу 
општине Чукарица 

Владимира 
Радовановића 

бр.2 
011/2512-217; 

2512-440 
Програм обуке 

пливања 
Игре у води, плутање, 

обука, пливање 

Затворен базен Ош 
"Ђорђе Крстић", 

Београд, ул. Живка 
Настића-Бабе бр. 

12 
15.06.2015.-
17.07.2015. 

Понедељак -
петак 

 
13:00 - 17:00ч 

17. 

Савез за 
рекреацију и 

фитнес Београда 

Милентија 
Поповића бр. 
18/14, Нови 

Београд 

011/311-56-48, 
особа за 

контакт Драган 
Томашевић 

064/157-68-68 

Бесплатна школа 
пливања за децу 

основних и 
средњих школа у 

Београду за 
време трајања 

летњег распуста 
школске 

2014/2015 године 

Преглед, тестирање, 
обука пливања (краул, 
прсно, леђно, делфин) 

ОШ "20. октобар", 
Београд, ул. 
Омладинских 

бригада бр.138-
базен 

19.07.2015.-
31.08.2015. 

Понедељак - 
недеља 12:00 - 16:00ч 

18. 
Академски кајак 

клуб 
Дунавски кеј 

бр. 31а 
063/759-78-53, 

Маја Рудаковић 
Школаигрица на 

води 

Упознавање, обука 
веслања, завршно 

такмичење, одлазак на 
неке од купова мини 

лиге 
Дорћолска марина, 
Стари град, Београд 

26.06.2015- 
30.08.2015. 

Понедељак, 
среда, петак 16-18ч 

19. 

Планинарско- 
смучарски клуб 

"Авала" 
Мурска бр. 14, 

Београд 

011/386-00-64 и 
060/04-282-52 

Слободан 
Гочманац 

"Живот са 
природом-
еколошко 

планинарска 
школа" 

Упознавање и обука 
који обухватају основе 

екологије, живот у 
природи, планинарске 

вештине, кретање 
непознастим тереном 
са оријентисањем уз 

помоћ карте 

Планина Авала, 
Београд, 

Планинарски дом 
Чарапићев брест" 
ул. Фридска Лохе 

бр. 32, Бели поток, 
Београд 011/390-76-

78 
06.07.2015.-
27.07.2015 

Понедељак-
петак 9-17ч 

20. 
Пливачки клуб 
"Јуниор спорт" 

Летња 66ђ, 
Сурчин 

063/295-313, 
064/113-07-94 

Дарко Дробњак 

Бесплатна школа 
пливања за 

непливаче и игре 
у води, Сурчин 

лето 2015 

Основи пливања, 
савладавање две 

технике пливања краул 
и леђно, огре у води у 

плтикој води 
Сурчин, Базени АЦ 

Сурчин, Београд 
18.06.2015-
18.08.2015. 

Понедељак-
петак изузев 
07.07, 21.07, 
28.07, 30.07 08:00 - 10:30ч 

    

Бесплатна школа 
напредног и 
такмичарског 

пливања и основе 
ватерпола, 

Сурчин лето 2015 

Понављање стеченог 
знања;  технике 

пливања краул, леђно, 
прсно, делфин 

пливање; ватерполо 
Сурчин, Базени АЦ 

Сурчин, Београд 
18.06.2015-
18.08.2015. 

понедељак-
петак изузев 
07.07, 21.07, 
28.07, 30.07 08:00 - 10:30 

21. 
Наутички клуб 

"Београд" 
Ада Циганлија 
бр. 9, Београд 

011/25-45-755, 
069/20-85-188 

Славиша 
Стајовић 

"Школа кајак и 
кану на мирним и 
дивљим водама" 

Школа кајака на 
мирним водама, школа 

кану на мирним 
водама, школа кајака 
на дивљим водама 

Просторије клуба, 
Ада Циганлија бр.9 

и Савско језеро 
15.06.2015. - 
31.08.2015. 

Среда, 
четвртак и 

петак 

(15.06-19.06, 23.07-
24.07, 29.08.2015) 08:00 

- 10:00 и 19:00-21:00; 
(20.06-18.07, 25.07-

28.08.2015) 08:00-09:00, 
09:00-10:00, 19:00-21:00; 

(30.07 -31.08.) 08:00-
12:00ч 

22. 
Фитнес клуб 

"Тонус"  

Здравка 
Челара 14, 

Београд 
011/3545-585; 
064/33-15-333 

Бесплатна школа 
пливања за децу 

основних и 
средњих школа у 

Београду за 
време трајања 

летњег распуста 
школске 

2014/2015 године 

 
 

Преглед, тестирање, 
обука пливања (краул, 
прсно, леђно, делфин) 

Београд, Фитнес 
клуб "Тонус"- базен, 
ул.Здравка Челара 

бр. 14 
20.06.2015.-
01.08.2015. 

Понедељк - 
недеља 12:00 -16:00ч 



23. 
Кану кајак клуб 

"БСК" Борча ЈНА 1а 065/5605-065 
Летња школа 

кајака 

Обука почетника у 
широким и мини 

кајацима и припрема 
заинтересованих за 

озбиљне тренинге на 
Дунаву и учествовање 

на такмичењима 

Канал Везељ, 
Спортски центар у 

Борчи 01.06.-31.08.2015. 
Понедељак-

субота 
Понедељак-петак 17-

19ч; Субота 9-11ч 

24. 

Пливачки клуб 
,,Термоелектрана 
Колубара" Велики 

Црљени 
11563 Велики 

Црљани 064/ 885-26-81 
Летња школа 

пливања 

Убрзана метода обуке 
непливача и школе 
пливања која би се 
одвијала 6 дана у 

недељи . Данима када 
термин траје три сата 

деца би била 
подељена у две групе 

обуке непливача и 
једне групе школе 

пливања од сат 
времена. Данима када 
термин траје два сата 

деца би била 
подељена у две групе 

Велики Црљени , 
Спортски центар 

базен 02.07- 16.08 .2015. 
Понедељак-

недеља 

Понедељак 18:00-21:00; 
Уторак118:00-21:00; 

Четвртак:18:00-21:00; 
Петак 18:00-21:00; 
Субота17:00-19:00; 

Недеља:18:00-20:00h; 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

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

обавесте Секретаријат за спорт и омладину 

 

 

 

 

 


