
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ 

 (У ОБЛАСТИ СПОРТА) 

У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА 
Ред

. 
бр. Организатор Адреса Телефон Назив Програма Садржај програма Место одржавања 

Дужина 
трајања 
(датум) 

Термини 
одржавања             Сатница 

1 

АД Културно 
спортски центар 
"Пинки - Земун" 

Градски парк 
бр. 2, Земун 011/3771-680 

Летњи камп лето 
на базену КСЦ 
"Пинки - Земун" 

(рекреативно 
пливање, школа 

ватерпола, 
синхроно 
пливање) 

Рекреација, основе 
ватерпола, основе 
синхроног пливања 

КСЦ "Пинки - 
Земун", Градски 

парк 2, Земун 

од 18.06. - 
31.07.2016. 

године 

рекреативно 
пливање - 

понедељак - 
недеља; школа 

ватерпола - 
понедељак, 

четвртак, петак;  
синхроно 
пливање - 

уторак, четвртак, 
недеља 

рекреативно пливање - 
понедељак - петак од 

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

- од 11:00 до 13:00; 
синхроно пливање - од 

14:00 до 16:00 

2 

Установа 
спортски центар 

"Вождовац" 
Црнотравска 

бр. 4 011/2667-780 

Школа рукомета, 
стоног тениса и 

теквондоа 

Обука почетника (деца 
школског узраста 

основних и средњих 
школа) 

Београд, сала за 
стони тенис, трим 
кабинет и велика 

сала УСЦ 
"Вождовац" 

од 16.06. - 
31.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак 

теквондо - од 10:00 до 
11:00; стони тенис - од 

11:00 до 14:00; рукомет - 
од 12:00 до 14:00;  

3 

Завод за спорт и 
медицину спорта 

Републике 
Србије 

Кнеза 
Вишеслава бр. 

72 011/3545-585 

"Летњи спортски 
камп ЗСМСРС 

2016" 

Летњи спортски камп 
ЗСМСРС 2016 је 

спортско рекреативни 
камп за ученике 

основних и средњих 
школа који се 

организује кроз 
спровођење основне 

обуке спортских 
елемената из три 
спорта: одбојке на 

песку, стоног тениса и 
оријентиринга 

Београд, отворени 
спортски терени 

Завода за спорт и 
медицину спорта 

РС 

два курса - од 
20.06. - 

26.08.2016. 
године 

понедељак – 
петак 

први курс - од 20.06.-
22.07.2016. године - од 
08:00 до 10:00; други 
курс - од 25.07.-26.08. 

2016. године - од 08:00 
до 10:00 

4 
ЈП Хиподром 

Београд 
Пашторвићева 

бр. 2 011/3543-839 

Спортско 
рекреативни 

камп "Витешке 
игре без граница" 

Вишечасовни спортско 
рекреативни камп се 

састоји из три 
олимпијска и витешка 
спорта и то: јахање, 

стреличарство и 
мачевање. Садржаји су 

намењени деци 
основних и средњих 

школа 

простор падока ЈП 
Хиподрома Београд 
и осталих зелених 

површина 

од 20.06. - 
30.08.2016. 

године уторак и четвртак од 09:00 до 12:00 

    

Спортско 
рекреативни 
камп "Буди 

витез" 

Вишечасовни спортско 
рекреативни камп се 

састоји из три 
олимпијска и витешка 
спорта и то: јахање, 

стреличарство и 
атлетика. Садржаји су 

намењени деци са 
различитим облицима 

инвалидитета школског 
узраста. 

простор падока ЈП 
Хиподрома Београд 
и осталих зелених 

површина 

од 15.06. - 
30.08.2016. 

године 
понедељак, 

среда и петак од 09:00 до 12:00 



5 

Установа за 
вршење јавне 

службе у 
области физичке 

културе 
Спортско 

рекреациони 
центар 

"Љубомир 
Ивановић Геџа" 

Младеновац 

Вука Карџића 
бр. 35, 

Младеновац 011/8231-464 

Летњи спортски 
камп (одбојка, 
кошарка, стони 

тенис)  

Обука и игра уз 
стручни надзор 

ангажованих 
стручњака;  

рекреативно играње и -
рекреативно пливање 

СРЦ "Љубомир 
Ивановић Геџа" - 
велика сала; сала 
за стони тенис и 

базен 

од 20.06. - 
27.08.2016. 

године 
понедељак – 

субота 

рекреативно пливање – 
од 10:00 до 11:00 (осим 

средом; кошарка и 
одбојка - обука - од 

11:00 до 15:00; стони 
тенис - од 12:00 до 

15:00; кошарка и одбојка 
- рекреативно - од 15:00 

до 17:00 

6 

Јавно предузеће 
за обављање 

послова из 
области спорта и 

рекреације 
Сурчин 

Косовска бр. 2, 
Сурчин 011/8443-569 

Спортски дани у 
наутичком селу 

Програм Спортски 
дани у наутичком селу 
обухвата 3 спортске 
гране распоређене у 

две целине, 
осмишљене као 

едукативни и 
практични део, и то: 

одбојка, стони тенис и 
атлетика 

Сурчин, Бољевци, 
ул. Реље 

Опарушића бб, 
Наутичко село 

"Бисер" 

од 04.08. - 
19.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак од 10:00 до 15:00 

7 

Градски центар 
за физичку 

културу 
Делиградска бр. 

27 011/2682-902 

Летњи спортски 
камп "Стари диф 

2016"  

Камп је намењен деци 
од 1-4 разреда основне 

школе. Полазници 
кампа би дневно 

провели три сата у 
ГЦФК-у похађајући по 

две спортске 
активности дневно, док 
би последњи сат био у 

сали у којој ће се 
гледати филмови, 
правити караоке, а 

деца ће уједно имати и 
ужину, сокове и воду. 
Програм се састоји од 
спортских активности: 
ритмичка гимнастика,  
плес, школа кошарке, 

програм дифи спортић, 
школа фудбала и 
обука пливања. 

Сала 1, 2, 4, 
свечана сала и 
базен Градског 

центра за физичку 
културу 

од 20.06. - 
15.07.2016. 

године 
понедељак – 

петак од 09:00 до 12:00 

8 

Спортско - 
рекреативни 

центар 
"Пионирски 

град" 

Кнеза 
Вишеслава бр. 

27 011/7542-094 
Дечји летњи камп 
"Спорт +" јуниор 

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

кошаркашка и 
одбојкашка радионица, 
забавно - рекреативна 

радионица. 
СРЦ "Пионирски 

град" 

од 20.06. - 
12.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак од 09:00 до 15:00 



    
Дечји летњи камп 

"Спорт +" 

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

кошаркашка и 
одбојкашка радионица, 
забавно - рекреативна 

радионица. 
СРЦ "Пионирски 

град" 

од 20.06. - 
12.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак од 09:00 до 15:00 

9 

Јавно предузеће 
Спортски центар 

"Олимп - 
Звездара" 

Вјекослава 
Ковача бр. 11 011/2412-353 

Летњи камп на 
Олимпу 2016 у 

амфитеатру 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од првог 
до осомг разреда из 12 
Звездарских основних 

школа и школа из 
окружења. Камп 

обухвата: Школу плеса, 
Зумба за децу, фитнес 
и пилатес, аеробик за 

децу и пливање. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара" - велика 
сала, тартан стаза 
за трчање, спољни 

кошаркашки терен и 
базен. 

од 01.07. - 
31.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак 

школа плеса - од 08:00 
до 09:00; зумба за децу - 

од 09:00 до 10:00; 
фитнес и пилатес од 

10:10 до 11:15; аеробик 
за децу - од 11:30 до 
12:30 и пливање на 
базену - од 12:30 до 

16:00 

    

Летњи камп на 
Олимпу 2016 у 
Трим сали и на 

базену 

Због летњег периода  и 
високих температура, 
камп би се одвијао у 
вечерњим сатима. 

Камп је осмишљен да 
окупи децу од 1-4 

разреда из 9 
Звездарских средњих 

школа и од 5-8 разреда 
из 12 основних школа. 

Камп обухвата следеће 
спортове: карате, џудо 

и кик-бокс. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара" - велика 
сала, тартан стаза 
за трчање, спољни 

кошаркашки терен и 
базен. 

од 01.07. - 
31.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак 

карате - од 19:00 до 
20:00; џудо - од 20:00 до 
21:00; кик-бокс - од 21:00 
до 22:00 и пливање од 

22:15: до 23:00 

    

Летњи камп на 
Олимпу 2016 у 
фискултурној  

сали, отвореним 
теренима и на 

базену 

Камп је осмишљен да 
окупи децу од 1 - 8 

разреда из 12 основних 
школа. Камп обухвата: 

спортски полигон, 
одбојку, кошарка, 

рукомет и пливање 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара" - велика 
сала, тартан стаза 
за трчање, спољни 

кошаркашки терен и 
базен. 

од 01.07. - 
31.08.2016. 

године 
понедељак – 

петак 

спортски полигон - од 
08:00 до 09:00; одбојка - 

од 09:00 до 10:00; 
кошарка - од 10:15 до 

11:15; фудбал - од 11:15 
до 12:15 и пливање - од 

12:35 до 16:00 

10 

ЈП Спортски 
центар "Нови 

Београд" 
Аутопут бр. 2, 
Нови Београд 011/2672-939 

НБГ Аквадром и 
сликарски атеље 

"Повуци - потегни", 
"Подморница" 

(штафетна игра), 
"Балонсирање" 

(штафетна игра), 
"AQUA 3", "Скупи па 
прикупи", "Сосина 
лала", "Понтон за 

Болета", "Сликарски 
атеље". 

СРЦ "11. Април" - 
отворени базени 

(школски - средњи 
базен) 

од 21.06. - 
30.08.2016. 

године уторак и четвртак од 12:00 до 15:00 



11 

Јавно преузеће 
за уређење, 

коришћење и 
одржавање "Ада 

Циганлија" 
Ада Циганлија 

бр. 2 011/7857-222 "Камп Ада 2016" 

Обука роњења на дах и 
роњења са ронилачком 
опремом и бесплатно 

изнајмљивање 
бицикала и ролера уз 

ђачку књижицу 

Обука роњења – 
Ада Циганлија, 

Центар за водене 
спортове; 
Бесплатно 

изнајмљивање 
бицикала – „Бицикл 

центар Ада 
Циганлија“ 

Обука роњења – 
од 21.06.2016. 
до 30.08.2016. 

године; 
Бесплатно 

изнајмљивање 
бицикала – од 
20.06.2016. – 
28.08.2016. 

године 

Обука роњења – 
уторак и 
четвртак;  

Бесплатно 
изнајмљивање 

бицикала – среда 

Обука роњења – од 
09:00 до 11:00;  

Бесплатно 
изнајмљивање бицикала 

– од 08:00 до 20:00  

    

Програм 
подршке 

интегралне 
рехабилитације 

особа са 
инвалидитетом 

кроз рекреативне 
спортске 

активности 

Спортско рекреативни 
камп: кошарка, одбојка, 

фудбал, рукомет, 
елементарне игре и 

друге спортске 
активности 

Ада Циганлија, 
Центар за особе са 

инвалидитетом 

од 15.06. - 
31.08.2016. 

године 

уторак, среда, 
четвртак и 

субота 

уторком и четвртком од 
17:30 до 20:00;  средом 
и суботом од 09:30 до 

11:00 

12 

Установа за 
физичку културу 

Спортско 
рекреативни 

центар 
"Ташмајдан" 

Илије 
Гарашанина 

бр. 26 011/6556-500 

Развој опште 
моторике у 
базену као 
припремна 

активност за 
бављење 

воденим спортом 
(пливање, 
ватерполо, 
синхроно 
пливање) 

Програм садржи 
одговарајуће вежбе 
које у свом саставу 

имају низ моторичких 
кретњи у води (са и без 
реквизита), што утиче 

на развој опште 
моторике код деце. 

СРЦ "Ташмајдан" - 
затворени базен 

2 групе - од 
23.06. - 

30.08.2016. 
године; прва 

група од 23.06. - 
24.07.2016. 

године; друга 
група од 25.07. - 
до 31.08.2016. 

године 
понедељак – 

субота 

Понедељак, среда и 
петак од 11:00 до 12:00; 
уторком и четвртком од 

18:00 до 19:00 и суботом 
од 10:00 до 11:00 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

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

обавесте Секретаријат за спорт и омладину. За детаљније информације заинтересовани грађани се могу обратити 

директно удружењима и установама на бројеве телефона датим у табели. 

 


