
 

БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА 
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

ШКОЛЕ ПЛИВАЊА  
(ОБУКА НЕПЛИВАЧА , УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА)  

И РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ   
Ре
д 

бр. 

Организатор 
Адреса 

Телефон 

Назив Програма Садржај програма 
Место 

одржавања 

Дужина 
трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања 
            Сатница 

1. 

ЈПСЦ  
"Олимп-
Звездара" 
 
Вјекослава Ковача бр. 11 

066/296-983 

Школа пливања Олимп 

2018 - обука непливача и 

усавршавање техника 
пливања 

Обука пливања. Технике 
које ће се радити: 

ослобађање страха од 
воде, технике дисања, 

прсна техника, краул 

техника и леђна 
техника. 

Отворени 
базени 

Спортског 
центра Олимп 

Звездара, 

Вјекослава 
Ковача 11 

од 20.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 

до петка 

08:00-10:00 
 и од  

19:30-20:30 

Рекреативно пливање 

Олимп 2018 
Рекреативно пливање 

Отворени 
базени 

Спортског 

центра Олимп 
Звездара, 

Вјекослава 
Ковача 11 

од 20.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од 

19:30-20:30 

2. 

СРОЦ "Врачар" 
 
Сјеничка бр. 1 

2452-342; 3445-334 

Учимо да пливамо 

Програм учимо да 

пливамо намењен је 
деци од 7-14 година, 

која још нису научила 
да пливају. Кроз 

различите вежбе 

кретања и вежби у 
месту, плутању, 

правилном дисању, рад 
рукама и ногама уз 

велики број понављања 

и повезивања ових 
елемената, доприноси 

се савладавању 
одређене технике 

пливања (краул и 
прсно). 

мали базен 

СРОЦ Врачар, 
Сјеничка 1 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 
до петка 

од  
13:00-16:00 



 

 

Обука пливања за 
средњошколце 

Овај програм је 
намењен ученицима 

старијег школског 
узраста - средњих 

школа, који још нису 

научили да пливају 

мали базен 
СРОЦ Врачар, 

Сјеничка 1 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до петка 

од  
16:00-17:00 

Усавршавање техника 
пливања 

Спортско рекреативни и 

едукативни садржај 
усавршавања пливачких 

техника. Програм 
усавршавања техника 

пливања је намењен 

деци која су прошла 
основну обуку пливања. 

велики базен 
СРОЦ Врачар, 

Сјеничка 1 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до петка 

од  
11:00-12:00 

Рекреативно пливање за 

ученике основних и 

средњих школа 

Рекреативно пливање за 

ученике основних и 

средњих школа 

велики базен 

СРОЦ Врачар, 

Сјеничка 1 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до петка 

од  
12:00-13:00 

3. 

Завод за спорт и 
медицину спорта 
Републике Србије 
 
Кнеза Вишеслава бр.72 

3545-585 

"Летња школа пливања 
ЗСМСРС 2018" 

Програм "Летња школа 

пливања ЗСМСРС 2018" 
биће организован кроз 

два курса од по 50 

часова - први од 25.06. 
до 27.07. и други од 

30.07. до 31.08.2018. 
године. Сваки од 

курсева траје по 5 

недеља, рад је сваким 
радним даном. Основни 

циљеви програма су 
обука почетника у 

савладавању основних 
елемената технике 

пливања и обука и 

усавршавање напредних 
пливача у савладавању 

вештина технике 
пливања. 

отворено 
пливалиште 

Завода за спорт 
и медицину 

спорта РС 

од 25.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 
до петка 

1. група: 

од  
08:00-09:00;  

            
2. група: 

 од  

09:00-10:00; 



4. 

КСЦ  
"Пинки - Земун" 
 
Градски парк бр. 2 

3771-680 и 3771-660 
  

Лето на базену КСЦ 
Пинки - рекреативно 

пливање 

Рекреативно пливање 
КСЦ "Ппинки - 
Земун", Градски 

парк 2 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 

до недеље 

радним 

данима од 
17:00-19:00;  

суботом и 
недељом од 

10:00-14:00 

Лето на базену КСЦ 

Пинки - обука непливача 

Школа пливања - обука 

непливача 

КСЦ "Ппинки - 
Земун", Градски 

парк 2 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком, 
средом, 

петком и 
суботом 

понедељком, 

средом и 
петком од 

16:00-17:00 и 
суботом од 

09:00-10:00 

5. 

ЈПСЦ  
"Нови Београд" 
 
Аутопут бр. 2 
267-29-39 

Развој опште моторике у 

базену 

Програм садржи 
одговарајуће вежбе које 

у свом саставу имају низ 
моторичких кретњи у 

води. Све те кретње се 

могу изводити са и без 
реквизита. На тај начин, 

ове активности утичу на 
развој опште моторике 

код деце.  

средњи 
унутрашњи 

базен, СЦ 

"Нови Београд", 
Аутопут 2, Нови 

Београд 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од 18.06. до 

13.07. - од 
понедељка до 

петка, а од 

16.07. до 
31.08.2018. - 

од понедељка 
до суботе 

од  

14:00-15:00 

Спортско пливање - 
кондиционирање са 

усавршавањем техника 

пливања 

Програм садржи основе 
спортског тренинга 

пливања. Акценат 
програма је стављен на 

кондицију у пливању, 

усавршавање и 
исправке техника 

пливања.  

средњи 

унутрашњи 
базен, СЦ 

"Нови Београд", 

Аутопут 2, Нови 
Београд 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од 18.06. до 
13.07. - од 

понедељка до 
петка, а од 

16.07. до 

31.08.2018. - 
од понедељка 

до суботе 

од  

15:00-16:00 

6. 

Установа за 
вршење јавне 
службе у области 
физичке културе 
спортски центар 
"Љубомир 
Ивановић Геџа" 
Вука Караџића бр. 35 

8232-822 

Напредно пливање 

Програм је намењен 
деци школског узраста 

ОШ и СШ која знају да 
пливају а желе да 

усаврше вештине 
пливања. 

базени 
спортског 

центра 

Љубомир 
Ивановић Геџа 

од 18.06.2018. 

до 25.08.2018. 

године 

од понедељка 
до суботе 

од  
19:00-21:00 

Обука непливача 

Програм је намењен 

деци школског узраста 
ОШ и СШ која  нису 

савладала вештине 

пливања. Деца ће током 
овог програма, поред 

технике пливања, моћи 
да науче и како 

базени 

спортског 
центра 

Љубомир 
Ивановић Геџа 

од 18.06.2018. 
до 25.08.2018. 

године 

од понедељка 

до суботе 

од  

09:00-11:00 



  
  

правилно дисати током 
пливања. Током 

програма планирана су 
три курса по две групе 

непливача. 

Рекреативно пливање 

Програм је намењен 
ученицима ОШ и СШ 

који воле да пливају. 

Током реализације 
програма биће 

организовани и 
различити видови 

такмичења у пливању 
тако да деца могу још 

боље да усаврше 

технике пливања.  

велики базен 
спортског 

центра 
Љубомир 

Ивановић Геџа 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до недеље 

од 10:00-
11:00  

 
и од  

20:00-21:00 

7. 

Пливачки клуб 
"НУН" 
 
Радоја Дакића бр. 29/17 

062/322-443;   
063/8045-714 

"Вода није бабарога" 

Програм школе пливања 

обухвата обуку 

непливача узрасне 
категорије од 7 до 18 

година. Свако дете 
пролази иницијално 

тестирање на основу 
кога се утврђује 

категорија пливачког 

знања. У односу на 
узрасну категорију и 

ниво пливачке 
способности, свако дете 

се разврстава у 

одређену групу. 

базен у оквиру 
ОШ „20. 

Октобар” 
Ул. 

Омладинских 

бригада 138, 
Нови Београд  

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком 
средом и 

петком 

од  

10:00-12:00 

8. 

Пливачки клуб 
"Ребро" 
 
Мајора Зорана Радосављевића 

315а 

787-00-34 

Школа пливања - обука 
непливача и 

усавршавање техника 

пливања 

Тестирање, 

разврставање по 

групама; Школа 
пливања, обука 

почетника; Школа 
пливања по 

категоријама; 
Усавршавање техника 

пливања по стиловима. 

Базен Ребро, 

Батајница 

од 15.06.2018. 

до 15.07.2018. 
године и од 

15.08.2018. до 

31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

13:00-15:00 



 

9. 

Пливачки клуб 
"Црвена Звезда" 
 
Љутице Богдана бр. 1а 
266-18-72    и 060/5057-980 

Обука непливача и 
усавршавање технике 

пливања 

Тестирање, приказ 

основних техника 
пливања, практична 

обука кроз тренинг у 

води и завршни тест. 

базен у СЦ 

"Милан Гале 
Мушкатировић, 

ул. Тадеуша 

Кошћушка 63 

од 18.06.2018. 
до 31.07.2018. 

године 

понедељком, 

уторком, 
четвртком, 

петком и 

суботом 

понедељком, 
уторком, 

четвртком и 
петком од 

17:00-19:00 

 и суботом од 
09:00-11:00 

10. 

Пливачки клуб 
"Таурунум" 
 
Градски парк бр. 2 
3771-587 

Школа пливања - 

усавршавање техника 
пливања 

Усавршавање техника 

пливања 

базен КСЦ 

„Пинки Земун“, 
Градски парк 2 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

понедељком и 

средом 

од  

15:00-16:00 

11. 

Пливачки клуб 
"Врачар" 
 
Сјеничка 1 

064/203-77-42 
060/192-28-65 

Обука непливача - школа 

пливања 

Полазници се 

навикавају на водену 
средину, ослобађају се 

страха од воде и 
усвајају основне 

елементе неопходне за 

даљу обуку и 
усавршавање: правила 

понашања на базену, 
кретање кроз воду, 

роњење, скок у воду на 

ноге  

базен - СРОЦ 
„Врачар“, 

Сјеничка 1 

од 18.06.2018. 
до 20.07.2018. 

године 

од понедељка 

до петка 

од  

09:00-12:00 

12. 

Пливачки клуб  
"Три делфина" 
 
Ратка Митровића 126/14 

063/888-56-86  
065/353-65-65 

"Бесплатна школа 
пливања Три делфина" 

Пројекат ће се одвијати 

на базену Републичког 
завода за спорт у 

Кошутњаку. Током 

пројекта ће свако дете 
проћи обуку пливања у 

трајању од 20 часова. 
На првом часу ће се 

обавити  иницијално 

тестирање свих 
полазника.  

базен 

Републичког 
завода за спорт 

у Кошутњаку 

од 18.06.2018. 
до 12.08.2018. 

године 

понедељком, 

четвртком, 
суботом и 

недељом 

понедељком 
од  

16:00-18:00; 
четвртком од  

10:00-12:00;  
суботом од 

20:00-22:00  

и недељом  
од  

15:00-16:00 



13. 

Пливачки клуб 
,,Термоелектрана 
Колубара"  
Велики Црљени 
 
Спортски центар - базен бб 

Велики Црљени, Лазаревац 
064/885-26-81 

"Летња школа пливања 

2018" 

Ради се о убразаној 

методи обуке непливача 

и усавршавању технике 
пливања у школи 

пливања која би се 
одвијала 3 дана у 

недељи (понедељак, 

уторак и четвртак). 
Полазници би били 

подељени у две групе 
по сат времена.  

базен спортски 
центар Велики 

Црљени 

од 25.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком, 
уторкком и 

четвртком 

једна недеља 
у јуну од 

17:00-19:00; 
 

јули и август    

од  
18:00-20:00 

14. 

Пливачки клуб 
"Баракуда" 
 
Булевар Војводе Мишића бр. 17 
062/555-854 

Школа пливања 

Учење технике два 

стила пливања, 
стартова, окрета и 

усавршавање бар једне 
технике пливања. 

Основни тренинг, 

разноврсна припрема.  

базен у оквиру 

ОШ "Ђорђе 

Крстић", ул. 
Живка Настића 

Бабе 12, 
Жарково 

од 18.06.2018. 

до 27.07.2018. 
године 

од понедељка 
до петка 

18.06., 19,.06. 
и 20.06.2018. 

године од 

12:00-15:00;  
 

осталим 
данима од 

10:00-13:00 

15. 

Пливачки клуб  
„11. Април“ 
 
Ауто пут за Загреб бр. 2 

065/318-68-37 

Школа пливања 

Програмом који би 

пливачки клуб 

реализовао у току 
летњих месеци 2018. 

године, била би 
обухваћена школска 

деца која су ученици 

ОШ и СШ са територије 
града Београда. 

Програм би садржао 
основну обуку 

непливача у трајању од 
16 или 24 часова као и 

обуку полупливача и 

рекреативног пливања у 
трајању од 24 часова 

базен СЦ "Нови 

Београд", 
Аутопут, 2, 

Нови Београд 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 
до недеље 

понедељком, 
средом и 

петком 
 од 16:00-

17:00;  

 
уторком и 

четвртком од 
08:30-10:30  

и од  

15:00-17:00;  
 

суботом и 
недељом од 

09:00-10:00 



16. 

Пливачки клуб 
"Јуниор спорт" 
 
Летња бр. 66ђ Сурчин 
063/295-313 

Пливање, основни 
елементи за почетнике и 

игре у води, Сурчин лето 
2018. 

Игре у води, учење 
основних елемената 

пливања, дисање, 
одвојен рад руку и ногу, 

усавршавање рада руку 

и ногу, координација и 
повезивање, вежбе са 

даскама и без њих, 
усавршавање 2 и 3 

пливачке технике, 

роњење, скок на ноге и 
главу, окрети, вежбе 

дисања, као и штафетно 
пливање. 

базени 

Живковић,  
 

ул. Милеве 
Марић бб, 

Сурчин 

од 06.07.2018. 
до 25.08.2018. 

године 

од понедељка 

до суботе 

од  

17:30-20:30 

17. 

Пливачки 
ватерполо клуб 
"Нови Београд" 
Градски парк бр. 2 
3771-587 

 

 
 

Школа пливања - 

усавршавање техника 
пливања 

Усавршавање техника 

пливања 

базен КСЦ 

„Пинки Земун“, 
Градски парк 2 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

уторком и 

четвртком 

од  

15:00-16:00 

18. 

Пливачки 
ватерполо клуб 
„Земун“ 
 
Градски парк бр. 2 

3771-660 

Школа пливања - 

усавршавање техника 
пливања 

Усавршавање техника 
пливања 

базен КСЦ 

„Пинки Земун“, 
Градски парк 2 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

уторком и 
четвртком 

од  
11:00-12:00 

19. 

Ватерполо клуб 
за даме „Таш 
2000“ 
 
Илије Гарашанина бр. 26 
063/880-00-74 

Школица пливања ВКД 

ТАШ 2000 

Упознавање деце са 
културом понашања на 

базену и поступцима 
пре / за време и након 

тренинга и физичке 

активности; ослобађање 
страха од воде, технике 

дисања, прсна техника, 
краул техника и леђна 

техника. 

базен СЦ 
„Милан Гале 

Мушкатировић“ 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком, 

средом, 

четвртком и 
суботом 

понедељком, 

средом и 

четвртком од 
19:30-21:00 и  

 
суботом од 

11:00-12:30 



20. 

Женски 
ватерполо клуб 
"Црвена Звезда" 
 
Љутице Богдана бр. 1а 

063/279-719 

Летња школа пливања 

ЖВК Црвена Звезда 

Упознавање деце са 
културом понашања на 

базену и поступцима 

пре / за време и након 
тренинга и физичке 

активности; ослобађање 
страха од воде, технике 

дисања, прсна техника, 

краул техника и леђна 
техника. 

базен СЦ 
„Милан Гале 

Мушкатировић“ 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком, 
уторком, 

четвртком и 
петком 

од  

18:45-20:15 

21. 

Ватерполо клуб 
„Стари град“ 
 
Гoспoдaр Jeврeмoвa бр. 31 

065/4862-321 

Летња школица пливања 

Упознавање деце са 

културом понашања на 
базену и поступцима 

пре / за време и након 
тренинга и физичке 

активности. Обука 

пливања и усавршавање 
пливачких стилова.  

базен СЦ 
„Милан Гале 

Мушкатировић“ 

од 18.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

понедељком, 

уторком, 
четвртком и 

петком 

од  
19:30-20:30 

22. 

Спортско 
удружење "Тонус 
спорт" 
 
Здравка Челара бр. 14 

329-26-99 

Бесплатна школа 

пливања 

Програм школе пливања 
обухвата обуку 

непливача узрасне 

категорије од 7 до 18 
година. Свако дете 

пролази иницијално 
тестирање на основу 

кога се утврђује 

категорија пливачког 
знања.  

базен у оквиру 
Дома ученика 

Железничко - 
техничке школе 

 

Ул. Здравка 
Челара бр.14 

од 20.06.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

уторком , 
четвртком, 

суботом и 
недељом 

уторком и 
четвртком од 

13:00-16:00,  
 

суботом и 

недељом од 
14:00-16:00 



 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КАМПОВИ 
 

Ре
д 

бр. 

Организатор 
Адреса 

Телефон 

Назив 

Програма 
Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 
трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања 
            Сатница 

1. 

Градски центар за 
физичку културу 
 
Делиградска бр. 27 
2682-902 

Летњи 
спортски 

камп "Стари 
диф 2018" 

Камп је намењен деци 
од 1 до 4 разреда ОШ. 

Полазници кампа 
дневно би проводили 

три сата у разноврсним 

спортским активностима 
подељени по групама. 

Спортске активности 
које ће се реализовати у 

оквиру кампа су: 

Ритмичка гимнастика, 
плес, спортска школица, 

школа каратеа, школа 
џудоа,  

Сала 1,2,4, 

борилачка сала 

и свечана сала 
Градског 

центра за 
физичку 

културу, 

Делиградска 27 

од 18.06.2018. 

до 22.06.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

09:00-12:00 

2. 

ЈП СЦ "Олимп-Звездара" 

 
Вјекослава Ковача бр. 11 

066/296-983 

Летњи камп 
на "Олимпу 

2018" у 
Амфитеатру 

Камп је осмишљен тако 

да окупи децу од 1 -8 
разреда из 12 

Зведарских ОШ и школа 
из других градских 

општина. Максималан 

број учесника по дану је 
40 ученика. Активности 

су: школа плеса, зумба з 
адецу, Фитнес и пилатес 

до правилног држања 

тела, аеробик за децу, 
пауза за оброк и базен. 

ЈП СЦ „Олимп 

Звездара“,  
 

ул. Вјекослава 

Ковача 11, 
(Тартан стаза 

за трчање, 
трим сала и 

базен) 

од 02.07.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

08:00-16:00 

 

Летњи камп 

на "Олимпу 
2018" у 

фискултурно
ј сали, 

отвореним 

теренима, 
тартан стази 

за трчање и 
на базенима  

Камп је осмишљен тако да 
окупи децу од 1 -8 разреда 
из 12 Зведарских ОШ. 
Максималан број учесника 
по дану је 60 ученика. 
Активности су: јутарње 
трчање на атлетској 
тартан стази, спортски 
полигон, одбојка, пауза за 
освежење, кошарка, 
рукомет, пауза и припрема 
за базен. 

ЈП СЦ „Олимп 
Звездара“,  

 

ул.Вјекослава 
Ковача 11, 

(Фискултурна 
сала, тартан 

стаза за 

трчање, 
отворени 

терени и базен) 

од 02.07.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

07:00-16:00 



  

Летњи камп 
на "Олимпу 

2018" у Трим 
сали 

борилачки 

спортови и 
на базену 

Камп је осмишљен тако 
да окупи децу од 1 -4 

разреда из 9 Зведарских 
СШ и од 5 - 8 разреда 

12 ОШ са Звездаре. 

Максималан број 
учесника по дану је 30 

ученика. Активности су: 
Карате, џудо, кик бокс. 

Завршетак програма је у 

трим сали када би се 
ученицима поделили 

сокови и сендвичи. 
Након краће паузе, 

ученике би одвели на 
базен.Због летњег 

периода (јул и 

август) и високих 
температура, овај 

камп би се одвијао у 
вечерњим сатима јер 

је тада оптимална 

температура за 
тренинг у Трим сали. 

ЈП СЦ „Олимп 

Звездара“,  
 

Ул. Вјекослава 
Ковача 11, 

(Амфитеатар, 

тартан стаза за 
трчање, трим 

сала и базен) 

од 02.07.2018. 
до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 

до петка 

од  

17:00-21:00 

3. 

СРЦ "Пионирски град“ 
 
Кнеза Вишеслава бр. 27 
7542-093;  

7542-094   
7542-095 

Дечји летњи 

камп  
"СПОРТ +" 

Спортско рекреативни 
садржајуи и едукативно 

креативни садржаји. Рад 

по радионицама: 
Фудбалска радионица, 

радионица друштвених 
игара, забавно 

рекреативна радионица, 

одбојкашка радионица и 
кошаркашка радионица 

СРЦ 
"Пионирски 

град", Кнеза 
Вишеслава 27 

од 18.06.2018. 

до 13.07.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

09:00-15:00 

4. 

Јавно предузеће за 
обављање послова из 
области  спорта и 
рекреације, Сурчин 
 
Косовска бр. 2 

066/863-78-32 

  

"Спортски 
летњи 

распуст у 
Бољевцима 

2018" 

Предложени спортски 

камп одржао би се у 
спортској сали у 

Бољевцима која има све 
услове који омогућавају 

деци комфорно 
бављење спортом. 

Спортови који би били 

обухваћени су: џудо, 
кошарка и одбојка. 

Сваки од наведених 
спортова имао би 

едукативни и практични 

део. 

Спортска сала у 

Бољевцима, 
Браће Кокар бб 

од 18.06.2018. 

до 29.06.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

09:00-15:00 



"Још један 
спортски 

распуст у 
Интегралу 

2018" 

Предложени спортски 
камп одржао би се у 

спортском комплексу 
Интеграл у Сурчину који 

омогућава квалитетно 

тренирање различитих 
спортских вештина. 

Спортови који би били 
обухваћени су: мали 

фудбал, стони тенис и 

мале олимпијске игре. 
Сваки од наведених 

спортова имао би 
едукативни и практични 

део. 

Спортски 
комплекс 

Интеграл, 
Бановачка 1, 

Сурчин 

од 18.06.2018. 

до 29.06.2018. 
године 

од понедељка 

до петка 

од  

09:00-15:00 

5. 

Установа спортски 
центар „Вождовац“ 
 
Црнотравска бр.4 

2667-780 

Летњи камп 
(школа 

стоног 
тениса, 

теквондоа, 
пливања) 

Oбука почетника (деца 

школског узраста ОШ и 

СШ) 

базен, трим 
кабинет, салон 

за стони тенис 
у објекту УСЦ 

„Вождовац“, 
Црнотравска 4 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до петка 

пливање од 
08:00-09:00;  

 
стони тенис 

од 09:00-

11:00 и  
 

теквондо од 
11:00-13:00 

Летњи камп 
(школа 

одбојке, 
рукомета, 

тениса) 

Oбука почетника (деца 

школског узраста ОШ и 
СШ) 

велика сала, 
терени за тенис 

у објекту УСЦ 
„Вождовац“, 

Црнотравска 4 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 
до петка 

Рукомет од 

10:00 до 
11:00 - у две 

групе;    
 

Одбојка од 

12:00 до 
13:00 и  

 
тенис од 

12:00 до 

14:00 - на два 
терена по 

групама 

6. 

Установа "Вождовачки 
центар Шумице" 
 
Устаничка бр. 125/1 
3472-947 

3472-957 
064/3742-778 

Летњи 
спортски 

камп 

"Шумице 
2018" 

Летњи спортски камп 

"Шумице 2018" се сатоји 

из 6 програмских 
целина, а то су: 

Кошарка, Рукомет, 
Одбојка, Стони тенис, 

Џудо и Реални аикидо. 

Програм би се 
реализовао у великој 

сали установе 

Установа 
„Вождовачки 

центар 
Шумице“, 

Устаничка 

125/1 

од 02.07.2018. 

до 31.07.2018. 

године 

од понедељка 
до петка 

Понедељком, 

средом и 

петком - од 
10:00 до 

11:00 
Кошарка; од 

11:00 до 

12:00 
Рукомет; од 

12:00 до 



Вождовачки центар 
Шумице, као и у холу 

установе где се налазе 
сзолови за стони тенис. 

13:00 Одбојка 
и Џудо; од 

13:00 до 
14:00 реални 

аикидо и од 

14:00 стони 
тенис; 

Уторком и 
четвртком - 

од 10:00 до 

11:00 стони 
тенис; од 

11:00 до 
12:00 

рукомет; од 
12:00 до 

13:00 џудо и 

од 13:00 
стони тенис  

7. 

КСЦ "Пинки - Земун" 
 
Градски парк бр. 2 

3771-680 
3771-660 

Летњи камп 

"Пинки - 
Земун" 

(школа 
кошарке, кик 

бокса и 

ватерпола) 

Основе кошарке, 
ватерпола и кик бокса 

КСЦ "Пинки - 

Земун",  
Градски парк 2 

од 18.06.2018. 

до 31.07.2018. 
године 

понедељак, 
среда, петак и 

* уторак 
само 

31.07.2018 

од 18:00 до 

19:00 - 
кошарка;  

 
од 19:00 до 

20:00 кик 
бокс и 

 

 од 20:00 до 
21:00 

ватерполо 



 

8. 

ЈП за уређење, 
коришћење и 
одржавање "Ада 
Циганлија" 
 
Ада Циганлија бр. 2 
7857-245 

"Запливај 

безбедно 
2018" 

Комплексан спортско 

рекреативни камп који 
обухвата базичну и 

напредну обуку 
пливања, обуку роњења 

на дах и свеобухватну и 
правилима понашања на 

купалишту подизањe 

опште безбедности деце 
школског узраста. 

Савско језеро 

на Ади 
Циганлији 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до недеље - 
осим 

програма 
Обука 

роњења који 
се реализује 

понедељком 

средом и 
петком 

Базична 
обука 

пливања од 
09:30 до 

11:30; 

Напредна 
обука 

пливања од 
09:30 до 

10:30 и 

Едукација о 
безбедности 

на води и 
правилима 

понашања на 
купалишту од 

09;30 до 

11:30 сваким 
даном 

(понедељак - 
недеља) и 

Обука 

роњења - 
понедељком, 

средом и 
петком од 

09:30 до 
11:30 

9. 

ЈП СКЦ „Обреновац“ 
 
Краља Александра I бр. 63 
8721-361     

064/8322-481 

"Летњи 

распуст 018" 

Организује се обука и 

такмичење у три 
различита спорта. 

Заступљени су фудбал, 

кошарка и стони тенис. 
Свако дете пролази кроз 

сваки спорт. Обезбеђен 
је дневни боравак у 

трајању од 6 сати, са 

паузама између 
спортова, уз освежење - 

сендвич и сок. 

Спортска хала 

ЈП Спортско 
културни 

центар 

Обреновац 

од 18.06.2018. 
до 29.06.2018. 

године 

од понедељка 

до петка 

од 09:00 до 

15:00 



 

10. 

Установа за вршење 
јавне службе у области 
физичке културе 
спортски центар 
"Љубомир Ивановић 
Геџа" 
 
Вука Караџића бр. 35 

8232-822 

Спортски 

камп 

(карате, 
рвање, 

теретана) 

Програм је намењен 

ученицима ОШ и СШ 

који воле борилачке 
спортове и рекреативно 

тренирање у теретани. 

мала хала и 

теретана 
Спортског 

центра 
Љубомир 

Ивановић Геџа 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

понедељком, 

средом и 
петком 

карате од 
11:00 до 

12:30;  
рвање од 

12:30 до 

13:30 и  
рекреативно 

коришћење 
теретане од 

10:00 до 

12:00 

Спортски 

камп 

(кошарка, 
одбојка, 

стони тенис) 

Програм је намењен 

ученицима ОШ и СШ 
који воле кошарку, 

одбојку и стони тенис. 

Уз надзор искусних 
тренера деца ће током 

летњег распуста моћи 
да се баве спортом који 

воле. 

велика хала и 
сала за стони 

тенис у 

спортском 
центру 

Љубомир 
Ивановић Геџа 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 
године 

од понедељка 

до суботе 

одбојка - 

понедељком, 
средом и 

петком од 

10:00 до 
14:00;  

 
кошарка - 

уторком, 

четвртком и 
суботом од 

10:00 до 
14:00;  

 
стони тенис - 

од понедељка 

до суботе од 
10:00 до 

12:00 

11. 

ЈП „Хиподром Београд“ 
 
Паштровићева бр. 2 
3543-839 

"Распуст на 
хиподрому" 

Вишечасовни спортско 
рекреативни камп се 

састоји из три спортско 

рекреативне активности 
и то: јахање, мачевање 

и паркур. Садржаји су 
намењени деци ОШ и 

СШ.  

Простор падока 

ЈП Хиподром 

Београд и 
осталих 

зелених 
површина 

од 18.06.2018. 

до 29.08.2018. 

године 

понедељком и 
средом  

од 10:00 до 
13:00 



 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

Ре

дб

р. 

Организатор 

Адреса 

Телефон 

Назив Програма Садржај програма 
Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 
одржавања 

Сатница 

1. 

Коњичко 
удружење 
"Потковица" 
 
Паштровићева бр. 2 
060/7070-749 

Буди витез III 

Вишечасовни спортско 
рекреативни програм, се 

састоји из јахања и 
атлетике за децу са 

инвалидитетом 
основношколског 

узраста. Садржаји су 

намењени деци са 
различитим облицима, 

врстама и типовима 
инвалидитета. 

Активности обухваћене 

програмом су: стицање 
основних вештина 

јахања, овладавање 
коњем, упознавање са 

тренажним процесом у 
коњичком спорту 

(оседлавање, исхрана, 

смештај, шетња коња) 

простор падока 
ЈП Хиподром 

Београд и 

остале зелене 
пшовршине 

од 16.06.2018. 

до 31.08.2018. 

године 

уторком и 
четвртком 

од 09:00 до 
12:00 



2. 

Спортски савез 
особа са 
инвалидитетом 
Београд 
 
Вјекослава Ковача бр. 11 

241-00-99; 

064/109-92-09 
 

Спортски камп за особе 
са инвалидитетом 

Спортско рекреативне 
активности су 

незаобилазна карика у 

интегралном развоју 
деце са инвалидитетом. 

Активности су: кошарка, 
одбојка, фудбал, 

рукомет, рагби, одбојка 

на песку, стони тенис, 
шах, голф, трим стаза, 

тенис, веслање, 
вештачка стена, 

трамполина, 
оријентиринг, карате, 

боћање.... 

Ада Циганлија, 
марина Дорћол, 

школа Петар 

Кочић, Авала, 
дом Звечанска 

од 21.06.2018. 

до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до суботе 

понедељком 
од 10:00 до 

11:00 - 
спортске 

радионице - 

дом 
Звечанска; од 

16:00 до 
18:00 - 

Голбал и 

Кајак обука; 
уторком од 

17:30 до 
19:00 - 

спортски 
камп Ада 

Циганлија; 

Средом од 
16:00 до 

18:00 Голбал 
и кајак обука; 

четвртком од 

10:00 до 
11:00 

спортске 
радионице - 

дом 
Звечанска и 

од 17:30 до 

19:00 
спортски 

камп - Ада 
Циганлија; 

Петком од 

16:00 до 
18:00 Голбал 

и кајак обука; 
субота од 

10:00 до 

11:30 
спортски 

камп - Ада 
Циганлија 



 

Спортско рекреативни 

програм пливања за 

особе са инвалидитетом 

Спортско рекреативне 

активности су 
незаобилазна карика у 

интегралном развоју 
деце са инвалидитетом. 

Активности: Обука 

пливања и усавршавање 
техника пливања; 

рекреативно пливање и 
рехабилитација кроз 

боравак и вежбе у води 

Спортски 
центар "Нови 

Београд"; 
Спортски 

центар 

"Бањица"; 
Спортски 

центар "Олимп" 
и завод за 

спорт и 

медицину 
спорта РС 

од 18.06.2018. 

до 31.08.2018. 

године 

од понедељка 
до суботе 

понедељком 
од 09:00 до 

10:00 - СЦ 
Олимп и од 

16:00 до 

17:00 СЦ 
Бањица; 

Уторком од 
14:00 до 

15:00  Завод 

за спорт; 
средом од 

09:00 до 
10:00 Сц 

Олимп, од 
15:00 до 

16:00 СЦ 

Нови Београд 
и од 16:00 до 

17:00 СЦ 
Бањица; 

четвртком од 

14:00 до 
15:00 Завод 

за спорт; 
петком од 

09:00 до 
10:00 СЦ 

Олимп и од 

16:00 до 
17:00 СЦ 

Бањица; 
суботом од 

15:00 до 

16:00 СЦ 
Нови Београд 



 

3. 

Спортско 
удружење "LIX" 
 
Олимпска бр.16 

064/118-4600 

Летњи спортски камп 

2018 за унапређење 
физичке активности, 

развој моторике и 

социјализацију и 
инклузију деце са 

аутизмом и тешкоћама 

Рад са децом са 
инвалидитетом уколико 

је у питању телесни 
инвалидитет је тежи од 

рада са здравом децом, 

али је неупоредиво 
тежи и захтевнији рад 

са децом са аутизмом и 
менталном 

ретардацијом. Камп се 

одвија у развоју 4 
спортска програма, плус 

рад са 
физиотарапеутом, 

дефектологом и 
психологом:  

Београд, 
Јајинци, 

спортска сала и 
остали простор 

у ул. Олимпска 

16. 

од 02.07.2018. 

до 23.08.2018. 

године 

понедељком, 

средом и 

суботом 

понедељком 

и средом од 
18:30 до 

21:00  
 

суботом од 

17:00 до 
19:30 

4. 

Пливачки клуб за 
особе са 
инвалидитетом 
"СвимБо" 
 
Светозара Милетића 35, Земун 

069/153-0174 

Летња школа обуке 

пливања за децу са 
инвалидитетом и 

сметњама у развоју 

"ПЛИВАЊЕ У СЛУЖБИ 
ЗДРАВЉА И 

ЈЕДНАКОСТИ" 

Пројекат је намењен 

деци са инвалидитетом 
и са сметњама у развоју 

из редовних и 

специјалних школа, као 
и из дневних боравака 

за децу и омладину 
ометену у развоју. 

Поред усвајања 
основних вежби 

одржавања у води, са 

крајњим циљем 
усвајања одређене 

технике пливања у 
зависности и 

психофизичких 

могућности корисника, у 
оквиру програма ће се 

спроводити  и Halliwick 
обука, тј. тарапеутско 

пливање у води  

базен ОШ "Лаза 

Костић" , ул. 
Милентија 

Поповића 72 

(улаз из 
дворишта 

школе) 

од 09.07.2018. 

до 10.08.2018. 

године 

понедељком, 

средом и 

петком 

од 15:00 до 
17:00 

 
 

 

НАПОМЕНА: 
Организатори имају право да мењају сатницу одржавања програма у случају непредвиђених ситуација уз обавезу 
да обавесте Секретаријат за спорт и омладину 


