
БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 
2022/2023 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ШКОЛЕ ПЛИВАЊА (ОБУКА НЕПЛИВАЧА, УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА) И 
РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ 

Ред 

бр. 
Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма 
Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 
трајања 

(датум) 

Термини 
одржава

ња 

               Сатница 

1 

Градски центар за 
физичку културу 
д.о.о. Београд 

Делиградска 
27 

011/2682-
902 

Зимска школа 
пливања 

"Стари диф 
2023" 

Програм обухвата примену вежби 
и игара у води које ће довести до 

прилагођавања организма на 
нову средину и усвајање 

основних пливачких техника 
(краул, леђни стил, прсни стил). 
Вежбе кретања у води, вежбе 

дисања у води, вежбе роњења и 
гледања у води Програм је 

намењен деци непливачима од 
првог до четвртог разреда ОШ 

мали базен 
Градског 
центра за 
физичку 

културу д.о.о. 
Београд 

од 04.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 12:00 до 
13:00 - прва 
група и од 

13:00 до 14:00 - 
друга група 

2 

Рекреативно 
пливање 

"Стари диф 
2023" 

Програм рекреативно пливање је 
намењен деци средњошколског 

узраста уз услов да буду 
пливачи. 

Велики базен 
Градског 
центра за 
физичку 

културу д.о.о. 
Београд 

од 04.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 12:00 до 
14:00 

3 

Привредно 
друштво Спортски 
центар "Пинки - 

Земун" д.о.о. 
Београд 

Градски 
парк 2, 

Земун 

011/3771-
587; 

011/3771-
650; 

069/3771-

660; 
069/3771-

678 

Зима на базену 
СЦ Пинки 

Школа пливања - обука 
непливача. Научити децу да се 
одржавају на води и научити 

основне технике пливања како би 
се оспособила за самостални 

боравак у води. Побољшавање 
техника и приближавање 

пливачког спорта. 

СЦ Пинки - 
Земун, Градски 

парк 2, Земун 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 
(осим 

07.01.2023. 
године) 

од 
понедељка 
до недеље 

(осим 

07.01.2023. 
године) 

од понедељка 
до петка - од 

09:30 до 11:30; 
од 16:00 до 

17:00 и од 19:00 

до 20:00; 
суботом и 

недељом - од 
09:00 до 10:00 

4 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 
Београд 

Илије 
Гарашанина 

26 

011/655-
6501 

Школа 
пливања - 

Обука 
непливача 

Вежбе на сувом и привикавање 
на воду. Вежбе дисања и 
гледања у води. Вежбе 

одржавања хоризонталног 
положаја и клизања по води. 

Савладавање основних 
елемената технике краул и 

леђно. Скокови са ивице базена. 

Затворени 
базен СЦ 

"Ташмајдан" 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 10:00 до 
12:00 



5 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 
Београд 

Илије 
Гарашанина 

26 

011/655-
6501 

Школа 
пливања - 

Усавршавање 
техника 
пливања 

Корекција технике пливања са 
даскама у дубокој води (краул, 
прсно и леђно). Акценат је на 

савладавању технике дисања са 
лицем у води. Корекција рада 

руку и ногу, савладавање ритма. 
Учење окрета у води. 

Затворени 
базен СЦ 

"Ташмајдан" 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 10:00 до 
12:00 

6 

Привредно 
друштво Мирко 
Сандић д.о.о. 

Београд – Врачар 

Сјеничка 1 
011/2452-

342 

Рекреативно 
пливање за 

ученике 
основних и 

средњих школа 

Рекретаивно пливање је 
специфична врстза рекреације, 
јер хармонично јача све мишиће 

у телу и поспешује укупну 
кондицију. 

Велики базен 
ПД Мирко 

Сандић д.о.о. 
Београд – 

Врачар 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 14:00 до 
16:00 

7 
Усавршавање 

техника 
пливања 

Спортско - рекреативни и 
едукативни садржај усавршавања 

пливачких техника. У току 
зимског распуста акценат се 
ставља на усвајање технике 

краул и леђно, као и усвајање 
технике правилног дисања. 

Програм усавршавања техника 
пливања је намењен деци која су 
прошла основну обуку пливања. 

Велики базен 
ПД Мирко 

Сандић д.о.о. 
Београд – 

Врачар 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 12:00 до 
14:00 

8 
Учимо да 
пливамо 

Програм "Учимо да пливамо" је 
намењен деци од 7-14 година, 

која још нису научила да пливају. 
Кроз различите вежбе кретања и 

вежби у месту, плутања, 
правилног дисања, рад рукама, 

рад ногама уз велики број 
понављања и повезивања ових 

елемената, доприноси се 
савладавању технике пливања. 

Мали базен ПД 
Мирко Сандић 
д.о.о. Београд 

– Врачар 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 10:00 до 
12:00 

9 
Обука пливања 
и ватерполо за 

непливаче 

Кроз различите вежбе у месту и 
кретању, и игре као неизоставног 

дела обуке, деца на један 
забаван начин усвајају технику 
дисања, плутања, рад рукама и 
ногама, и на крају повезивање 

научених елемената у једну 
целину, где савладавају основне 

технике пливања 

Мали базен ПД 
Мирко Сандић 
д.о.о. Београд 

– Врачар 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 12:00 до 
14:00 



10 
Јавно предузеће 
спортски центар 
"Нови Београд" 

Аутопут 2, 
Нови 

Београд 

011/267-
2939 

Школа 
пливања 

Програм садржи 1 целину која 
обухвата елементе обуке и школе 
пливања. Свака целина садржи 
одговарајуће вежбе, које у свом 
саставу имају низ моторичких 

кретања у води. Вежбе су 
подељене на кретања у води у 
хоризонталном положају као и 
статичке вежбе у вертикалном 
положају. Моторичке вежбе се 
изводе са или без реквизита у 

зависности од садржаја задатог 
елемента. Деца која учествују у 

програму не морају да знају да 
пливају јер се програм одвија на 

базену за обуку непливача. 

СРЦ "11. 
Април", 

средњи и мали 
унутрашњи 

базен 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
19:00 (10 група 
ученика по сат 

времена 
дневно) 

11 

Јавно предузеће 
Спортско културни 

центар 
"Обреновац" 

Краља 
Александра I 

бр. 63, 
Обреновац 

011/8721-
550; 

064/8312-
164 

"Загрејте се на 
распусту" 

Програм обухвата три целине: 
обуку непливача 

основношколског узраста, обуку 
непливача средњошколског 

узраста и усавршавање техника 
пливања за основце и 

средњошколце. Кроз школу 
пливања полазниции ће 

усавршити одређене технике 
пливања, ради побољшања 
својих вештина и стећи ће 

основне предуслове за даље 
бављење пливањем. 

Базен ЈП СКЦ 
Обреновац 

од 03.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
13:30 

12 

Привредно 
друштво "25. Мај - 

Милан Гале 

Мушкатировић" 
д.о.о. Београд 

Тадеуша 
Кошћушка 

63 

062/887-
57-10 

Зимска школа 
пливања 2023. 

Године 

Основна обука непливача - 
ослобађање страха од воде, 

сигурно понашање у води, основе 
понашања на базенима, вежбе 
дисања, пловак на стомаку и на 
леђима и рад ногу, потапање 

главе у воду. Рад руку, 

координација рада руку и ногу на 
леђима и стомаку, дисање на 
страну. Краул основе, леђна 
техника, основе рада ногу 
техника прсног пливања. 

Затворени 
базен СЦ 25. 
Мај - Милан 

Гале 

Мушкатировић 
д.о.о. Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

(осим петак 

06.01.2023 
када нема 
програма) 

од 14:00 до 
16:00 



13 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 
Спортски центар 

"Љубомир 
Ивановић Геџа" 

Вука 
Караџића 

73, 
Младеновац 

011/8232-
822 

Обука 
непливача и 
усавршавање 

техника 
пливања 

Програм је намењен свим 
узрастима школараца, како 

непливачима тако и онима који 
желе да усаврше технику 

пливања. 

Базен СЦ 
Младеновац 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 
(програм 
неће бити 

реализован 
07., 08., 15. 

и 
22.01.2023. 

године) 

од 
понедељка 
до суботе 

Обука 
непливача - 

прва група од 
10:00 до 11:00; 
друга група од 
16:00 до 17:00; 
Усавршавање 

техника 
пливања - прва 
група од 11:00 
до 12:00; друга 
група од 17:00 

до 18:00 

14 

Спортски центар 
Вождовац д.о.о. 

Београд 

Црнотравска 
4 

011/2667-
780 

Школа 
пливања 

Обука почетника и усавршавање 
техника пливања 

Базен у СЦ 
"Вождовац" 

д.о.о. Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
10:00 и од 14:00 

до 15:00 

15 
Усавршавање 

техника 
пливања 

Усавршавање техника пливања 
од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 08:00 до 
09:00 и од 13:00 

до 14:00 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ КАМПОВИ 

Ред 

бр. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 
трајања 

(датум) 

Термини 
одржава

ња                  Сатница 

1 
Градски центар за 
физичку културу 
д.о.о. Београд 

Делиградска 
27 

011/2682-
902 

Зимски 
спортски камп 

"Стари диф 

2023" 

Камп је намењен деци од првог 
до четвртог разреда ОШ. 

Полазници кампа дневно проводе 
три сата похађајући више 

спортских активности подељени 
по групама. Спортске активности 

које ће се реализовати током 
зимског кампа су: школа плеса, 

ритмичка гимнастика, школа 
фудбала, школа кошарке, 
спортска школица, школа 
рукомета, школа каратеа, 

ваздушна гимнастика за децу - 
аериал јога. 

Сала 1, 2, 4, 
свечана и 

борилачка сала 
Градског 
центра за 

физичку 
културу д.о.о. 

Београд 

од 04.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
12:00 

2 

Јавно предузеће 
Спортски центар 

"Олимп - 
Звездара" 

Вјекослава 
Ковача 11 

011/241-
23-53; 

066/296-
983 

Зимски камп 
на "ОЛИМП-у 

2023" у 
фискултурној 

сали и на 
клизалишту 

Камп је осмишљен тако да окупи 
децу од првог до осмог разреда 
из ОШ са територије општина 
Звездара, Врачар, Вождовац, 
Палилула, Савски венац и др. 

Камп ће садржати следеће 
спортове: спортски полигон, 
рукомет, кошарка, одбојка, 
фудбал. Након завршеног 

програма биће направљена пауза 
за сендвиче. После паузе за 

ужину, деца проводе време на 
клизалишту, уз стручни надзор 

тренера кампа. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара", 

Трим сала и 
клизалиште 

од 03.01. - 

22.01.2023. 
године 

од 

понедељка 
до петка 

од 08:00 до 
15:00 

3 

Зимски камп 
на "Олимпу 

2023" у Трим 
сали 4 

борилачки 
спортови и на 
клизалишту 

Камп је осмишљен тако да окупи 
децу од првог до осмог разреда 

из ОШ и децу од првог до 
четвртог разреда СШ са 

територије општина Звездара, 
Врачар, Вождовац, Палилула, 
Савски венац и др. Камп ће 
садржати следеће спортове: 

карате, џудо и кик бокс.  Након 
завршеног програма биће 

направљена пауза за сендвиче и 
програм се наставља на 

клизалишту, - рекреативно 
клизање под надзором тренера 

кампа. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара", 

Трим сала и 
клизалиште 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 08:00 до 
15:00 



4 

Јавно предузеће 
Спортски центар 

"Олимп - 
Звездара" 

Вјекослава 
Ковача 11 

011/241-
23-53; 

066/296-
983 

Зимски камп 
на "Олимпу 

2023" у Трим 
сали - плес, 

зумба и 
аеробик и на 
клизалишту 

Камп је осмишљен тако да окупи 
децу од првог до осмог разреда 
из ОШ са територије општина 
Звездара, Врачар, Вождовац, 

Палилула и Савски венац. Камп 
ће садржати следеће спортове: 
школа плеса, зумба за децу и 

аеробик за децу. Након 
завршеног програма биће 

направљена пауза за сендвиче и 
програм се наставља на 

клизалишту, - рекреативно 
клизање под надзором тренера 

кампа. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара", 

Трим сала и 
клизалиште 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 08:00 до 
15:00 

5 
Установа 

"Вождовачки 
центар Шумице" 

Устаничка 
125/1 

011/3472-
947     

Зимски 
спортски камп 
"Шумице 2023" 

Зимски спортски камп "Шумице 
2023" састоји се из осам 

програмских целина, а то су: 
Џудо, Кошарка, Рукомет, Одбојка, 
Фудбал, Реални аикидо, Капуера 

и Корективна гимнастика. 
Програм би се реализовао у 
великој сали и свечаној сали 

Установе. 

Велика и 
свечана сала 

Установе 
Вождовачки 

центар Шумице 

од 09.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

Понедељком, 
средом и 

петком - од 
10:00 Кошарка, 

од 11:00 
Фудбал, од 

12:00 Рукомет, 
од 13:00 
Одбојка; 

Уторком и 
четвртком - од 

10:00 

Корективна 
гимнастика, од 
11:00 Капуера, 
од 12:00 Реални 

аикидо и од 
13:00 Џудо 

6 

Јавно предузеће 
за обављање 
послова из 

области спорта и 
рекреације Сурчин 

Бановачка 1, 
Сурчин 

066/8637-
832 

Спортски 
зимски дани у 
Бољевцима и 

Петровчићу 
2023 

Планирано је да се програм 
одржи у две спортске сале. За 

спортски програм у сали у 
Бољевцима предвиђена су два 
спорта, и то одбојка и кошарка, 
док ће се у сали у Петровчићу 
одржавати карате. Програм би 

био вођен од стране 
лиценцираних тренера и трајао 

би 6 сати дневно. За све учеснике 
би био обезбеђен топли оброк и 

пића за освежење. 

Спортска сала 
Бољевци, ул. 

Браће Кокар 5, 
Бољевци, и 

спортска сала 

Петровчић, ул. 
Душана 

Вукасовића 1, 
Петровчић 

од 03.01. - 
14.01.2023. 

године 

од 
понедељка 

до петка 

од 09:00 до 
15:00 



7 

Јавно предузеће 
за обављање 
послова из 

области спорта и 
рекреације Сурчин 

Бановачка 1, 
Сурчин 

066/8637-
832 

Спортски 
зимски дани у 
Сурчину 2023 

Спортски садржај би обухватио 
три спорта: фудбал, стони тенис 
и атлетику. Деца би тренирала и 
дружила се 10 дана распуста, 6 

сати дневно. Са децом би радили 
лиценцирани стручњаци са 

искуством. Деца би могла да 
одаберу један, два и сва три 

спорта по жељи. Планирани су и 
топли оброци и напици као 

освежење за сву децу учеснике 
програма. 

Балон 
"Интеграл", 
Бановачка 1, 

Сурчин 

од 09.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
15:00 

8 

Спортски центар 
Вождовац д.о.о. 

Београд 

Црнотравска 
4 

011/2667-
780 

Спортско 
рекреативни 
камп - школа 
теквондоа, 
ђиуђице и 

џуда 

Обука почетника и усавршавање 
основним техникама теквондоа, 

ђиуђице и џуда. 

СЦ "Вождовац" 
д.о.о. Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

Ђиуђица од 
10:00 до 11:00; 
Џудо од 11:00 

до 12:00; 
Теквондо од 

12:00 до 13:00 

9 

Спортско 
рекреативни 
камп - школа 
стоног тениса, 

тениса и 
корективне 
гимнастике 

Обука почетника и усавршавање 
основним техникама стоног 
тениса, тениса и корективне 

гимнастике. 

СЦ "Вождовац" 
д.о.о. Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

Корективна 
гимнастика од 
09:00 до 10:00; 
Стони тенис од 
10:00 до 12:00; 
Тенис од 12:00 

до 13:00 

10 

Спортско 
рекреативни 
камп - школа 

рукомета, 
одбојке и 
фудбала 

Обука почетника и усавршавање 
основним техникама рукомета, 

одбојке и фудбала. 

СЦ "Вождовац" 
д.о.о. Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

Рукомет од 
11:00 до 12:00; 

Одбојка од 
12:00 до 13:30; 

Фудбал од 
13:30 до 14:30 

11 

Установа за 
физичку културу 

спортско-
рекреативни 

центар 
"Пионирски град" 

д.о.о. Београд 

Кнеза 
Вишеслава 

27 

011/7542-
093; 

011/7542-
094 

Дечји зимски 
камп 

"СПОРТ+" 

Програм се реализује по 
принципу радионица. Планира се 

шест различитих радионица. 
Радионице: забавно - 

рекреативна радионица, 
Фудбалска радионица, 

Друштвене игре, Хокеј на трави, 
Кошаркашка радионица, 

Слободне активности (стони 
тенис, пикадо, шах, карпетбол, 
зиплајн, разне кореографије и 
други забавно - рекреативни и 
спортски садржаји. Пети дан су 
планирана такмичења и забава 

(дискотека). 

СРЦ 
"Пионирски 

град" 

од 03.01. - 
20.01.2023. 
године, у 

сменама од 
по пет дана 

за сваку 
групу деце 

од 
понедељка 
до петка 

(осим прве 
недеље 

кампа где је 
обухваћена 

субота) 

дневни 
распоред је рад 
по радионицама 

од 09:30 до 
14:00 (са 
паузом за 

ужину од 11:30 
до 12:00) и 

слобдне 
активности од 
14:00 до 15:00 



12 

Установа за 
вршење јавне 

службе у области 
физичке културе 
Спортски центар 

"Љубомир 
Ивановић Геџа" 

Вука 
Караџића 

73, 
Младеновац 

011/8232-
822 

Камп 
борилачких 
спортова 
(карате, 

рвање, кик 
бокс) 

Анимирати што већи број деце да 
се активно и уз стручни надзор 
уклјуче у понуђене активности. 

мала сала, и 
мала сала за 
борилачке 
спортове у 
Спортском 

центру 
"Љубомир 
Ивановић 

Геџа" 
Младеновац 

од 03.01. - 
22.01.2023. 
године (без 
07.01.2023. 

године - 
Божић) 

од 
понедељка 
до недеље 

Карате - сваког 
дана од 03.01. - 

22.01.2023 
(осим 

07.01.2023) од 
10:00 до 12:00; 
Рвање - сваког 
дана од 03.01. - 

22.01.2023 
(осим 

07.01.2023) од 
17:00 до 19:00; 

Кик бокс - 
сваког дана од 

03.01. - 
22.01.2023 

(осим 
07.01.2023) од 
19:00 до 21:00 

13 

Спортски камп 
(кошарка, 
одбојка, 
рукомет) 

Обука и вежбање основних 
елемената и игра. 

Велика хала у 
Спортском 

центру 

"Љубомир 
Ивановић 

Геџа" 
Младеновац 

од 03.01. - 
22.01.2023. 
године (без 
07.01.2023. 

године - 
Божић) 

од 

понедељка 
до суботе 

Кошарка - 
понедељком, 

средом и 
петком од 13:00 

до 16:00; 
Одбојка - 
уторком, 

четвртком и 
суботом од 

13:00 до 14:30; 
Рукомет - 
уторком, 

четвртком и 
суботом од 

14:30 до 16:00 

14 

Зимски турнир 
за школарце 

(мали фудбал, 

стони тенис и 
пливање) 

Привући што већи број деце 
школског узраста да учествује на 

турниру. 

велика сала, 
сала за стони 

тенис и базен у 
Спортском 

центру 

"Љубомир 
Ивановић 

Геџа" 
Младеновац 

од 03.01. - 
22.01.2023. 
године (без 

07.01.2023. 
године - 
Божић) 

од 
понедељка 

до недеље 

мали фудбал - 
од 09:00 до 

13:00; пливање 
од 14:00 до 

16:00; стони 
тенис од 13:00 

до 15:00 

15 

Рекреативни 
камп (стони 

тенис, 
теретана, 

рекреативно 
пливање) 

Што већем броју ученика 
омогућити да се рекреативно 

бави неким од понуђених 
садржаја. 

сала за стони 
тенис, базен и 

теретана у 
Спортском 

центру 
"Љубомир 
Ивановић 

Геџа" 

Младеновац 

од 03.01. - 
22.01.2023. 
године (без 
07.01.2023. 

године - 
Божић) 

од 
понедељка 
до недеље 

Стони тенис - 
од 10:00 до 

12:00; 
Рекреативно 
пливање - од 

12:00 до 13:00; 
Теретана - од 
13:00 до 15:00 



16 
ЈП Спортско 

културни центар 
"Обреновац" 

Краља 
Александра I 

бр. 63, 
Обреновац 

011/8721-
550; 

064/8312-
164 

"Зимски камп 
023" 

Организује се обука и такмичење 
у четири различита спорта. 

Заступљени су фудбал, кошарка, 
одбојка и стони тенис. Свако дете 
пролази кроз сваки спорт. Екипе 
ће се формирати према узрасту и 
такмичиће се у свакој спортској 

дисциплини. Обезбеђен је дневни 
боравак у трајању од шест сати. 

Камп је бесплатан за све 
учеснике. 

Спортска хала, 
ЈП СКЦ 

Обреновац, 
Краља 

Александра I 
бр. 63, 

Обреновац 

од 03.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

од 09:00 до 
15:00 

17 
Спортска 

организација 
Чукарица 

Шумадијски 
трг 2, 

Београд 

011/618-
01-25; 

064/873-
44-76 

Зимски 
спортски камп 

- Чукарица 
2023 

У склопу зимског кампа, који је 
намењен ученицима ОШ са 
Чукарице биће заступљени 

следећи спортови: Кошарка, 
Одбојка, Теквондо, 

Стреличарство школица спорта и 
Бокс. Деца ће се навикавати на 

тимски рад и дисциплину и 
одговорност у спорту. Усвајаће 

неке нове моторичке вештине, и 
уживати у забави и дружењу 

током зимског распуста. 

Спортски 
центар 

Жарково, ул. 
Проте 

Милорада 
Павловића 54 

од 09.01. - 
20.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до петка 

Велика сала: од 
09:00 до 10:00 
Кошарка; од 

10:00 до 11:00 
Одбојка; од 11:00 

до 12:00 
Стреличарство; 
Мала сала 1: од 
10:00 до 11:00 

Бокс; Мала сала 
2: од 10:00 до 

11:00 Теквондо и 
од 11:00 до 12:00 
Школица спорта 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Ред

бр. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма            Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржава

ња                    Сатница 

1 
Спортска 
академија 

"Свимбо" 

Светозара 
Милетића 

35, Земун 

069/153-
0174 

"Свимбо 
распуст" 

Програм "Свимбо распуст" 
обухвата 3 програмске 

активности, и то: Школа пливања 
за децу са инвалидитетом и 

сметњама у развоју, рекреативно 
пливање за децу са 

инвалидитетом и сметњама у 

развоју и усавршавање 
пливачких техника - такмичарско 

пливање за старије узрасне 
категорије од 15 до 18 година 

(деца из средњих школа са 
инвалидитетом). 

базен ОШ 
"Лаза Костић", 
ул. Милентија 
Поповића 72, 
Нови Београд 

(улаз из 
дворишта 
школе) 

од 04.01. - 
20.01.2023. 

године 

средом и 
петком 

од 15:00 до 
17:00 

2 

Спортски савез 
особа са 

инвалидитетом 
Београда 

Вјекослава 
Ковача 11, 

Београд 

011/241-
0099; 

064/6463-
808 

Спортско - 
рекреативни 
камп за особе 

са 
инвалидитетом 
у току зимског 

распуста 

Пројекат обезбеђује деци са 
инвалидитетом да своје слободно 

време током зимског распуста 
обогате на најбољи могући начин 

- учешћем у стручно 
осмишљеним и квалитетно 
организованим спортским 
активностима. Програм се 

реализује свакодневно на 3 
локације, тако да просторно 

покрива већи део града. 
Активности се на свакој од 

локација реализују 2 - 3 пута 
недељно, у трајању од сат 

времена - а то су: спортски камп, 
стони тенис, фитнес програм у 

теретани, индивидуални 
тренинзи, пливање, клизање и 

вежбе за развој моторике. 

СЦ Бањица; СЦ 
Олимп - 

Звездара; СЦ 
Нови Београд 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до недеље 

СЦ Бањица - 
Стони тенис - 
понедељком и 

петком од 14:00 
до 15:00; Фитнес 

програм у 
теретани - 

понедељком, 
средом и петком 

од 15:00 до 16:00; 
СЦ Олимп - 
Звездара - 

спортски камп - 
понедељком и 

средом од 13:00 
до 14:00; 

индивидуални 
тренинзи - 
уторком, 

четвртком и 
петком од 10:00 
до 12:00; Ада 
Циганлија - 

Клизање – уторак, 
среда и четвртак 

од 10:00 до 11:00; 
СЦ Нови Београд - 
обука пливања - 
средом и суботом 
од 15:00 до 16:00; 
програм моторике 
- средом од 16:30 

до 17.30 и 
суботом од 16:00 

до 17:00 



РЕКРЕАТИВНО КЛИЗАЊЕ 

Ре

дб

р. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма            Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржава

ња                    Сатница 

1 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 
Београд 

Илије 
Гарашанин

а 26 

011/655-
6500 

клизалиште 
на стадиону 
и 011/655-

6453 - 
Ледена 
дворана 
Пионир 

Рекреативно 
клизање 

Рекреативни програм за децу 
школског узраста, за оба пола. 
Обухвата клизање на леденој 

плочи у леденој дворани 
"Пионир" и на стадиону 

"Ташмајдан". То је масовна 
физичка активност која 

представља почетну основу за 
све друге спортове на леду. 

Развија спретност, окретност, 
баланс, равнотежу а нарочит 
ефекат је на стицању опште 

физичке кондиције и 
социјализацију у групи. 

Препорука је деца понесу своје 
клизаљке, а за децу која их 

немају, клизаљке могу изнајмити 
у објекту по повољној цени. 

Ледена 
дворана 

"Пионир" и 
Стадион 

Ташмајдан 

на 
Стадиону 

"Ташмајдан
" од 03.01. 

- 
20.01.2023. 
године; у 
Леденој 
дворани 
"Пионир" 
од 03.01. - 
17.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до недеље 

(осим 
суботе 

07.01.2023
. године, 
када је 

нерадан 
дан) 

на Стадиону 
"Ташмајдан" од 
15:00 до 17:00; 

у Леденој 
дворани 

"Пионир" од 
10:30 до 12:30 

2 
Јавно предузеће 
"Ада Циганлија" 

Ада 
Циганлија 2 

011/7857-
255 

"Зима на ади" 

Рекреативно клизање за ученике 
основних и средњих школа из 

Београда на отвореном 
клизалишту на Ади Циганлији 

Ада Циганлија 
од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до недеље 

рекреативно 
клизање од 

10:00 до 15:30 
уз ђачку 
књижицу 

3 
Јавно предузеће 
Спортски центар 

"Олимп - Звездара" 

Вјекослава 
Ковача 11 

011/241-23-
53; 

066/296-
983 

Рекреативно 
клизање за 

школску децу 
"Олимп 2023" 

Бесплатан улазак на отворено 
клизалиште и бесплатно 

рекреативно клизање за децу 
школског узраста. НАПОМЕНА: 
клизаљке ће се издавати (деци 

која немају своје) по важећем 
ценовнику. 

ЈПСЦ "Олимп - 
Звездара", 
отворено 

клизалиште 

од 03.01. - 
22.01.2023. 

године 

од 
понедељка 
до недеље 

од 10:00 до 
16:00 

 
 

НАПОМЕНА: 
 

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


