
БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 

2020/2021 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ 

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 

одржавања 
Сатница 

1. 
Градски центар за 

физичку културу 

Делиградска 

бр. 27 
2682-902 

Летња школа 

пливања "Стари 

диф 2021" 

Програм обуке пливања 
обухвата примену вежби 

и игара у води које ће 

довести до 
прилагођавања организма 

на нову средину и 

усвајања основних 
пливачких техника 

(краул, леђни стил, прсни 

стил). Обука је намењена 
деци од 1-4 разреда ОШ. 

мали базен Градског 

центра за физичку 
културу, Делиградска 

27 

од 02.08.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

прва група од 12:30 до 

13:30 и друга група од 

13:30 до 14:30 

Рекреативно 

пливање "Стари 
диф 2021" 

Програм је намењен 

средњошколцима уз 
услов да буду пливачи. 

Велики базен 

Градског центра за 

физичку културу, 

Делиградска 27 

од 19.07.2021. 

до 13.08.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 
од 13:00 до 15:00 

2. 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Олимп-Звездара" 

Вјекослава 
Ковача бр. 

11 

066/296-983 

Школа пливања 

Олимп 2021 - 
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 01.07.2021. 
до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 

петка 

од 08:00 до 10:00 и од 

19:30 до 20:30 

3. 

Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије 

Кнеза 

Вишеслава 
72 

3555-460 

"Летња школа 

пливања ЗСМСРС 
2021" 

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 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 

1. група од 08:00 до 09:00;            

2. група од 09:00 до 10:00 



4. 

Привредно друштво 

"25. Мај - Милан Гале 

Мушкатировић" д.о.о. 

Београд 

Тадеуша 
Кошћушка 

63 

062/887-5710 
Летња школа 
пливања 2021 

Основна обука непливача 

полазника основних 
школа - прилагођена 

групи основаца који су 

апсолутни непливачи - 
разбијање страха од воде, 

сигурно понашање у 

води, основе понашања 
на базенима, вежбе 

дисања, пловак на 

стомаку и леђима ирад 
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 и делфин. Након 

обуке примениће се 

усавршавање технике 
пливања. 

Отворени базен 
спортског центра "25. 

Мај - Милан Гале 
Мушкатировић", 

Тадеуша Кошћушка 

63, Београд 

од 01.07.2021. 
до 31.08.2021. 

године 

понедељком, 

уторком, 
четвртком и 

петком 

од 09:00 до 10:00 

5. 
Јавно предузеће "Ада 

Циганлија" 

Ада 

Циганлија 2 
011/7857-222 

"Запливај безбедно 

2021" 

Комплексан спортско 

рекреативни садржај који 

подразумева базичну 

обуку и усавршавање 

технике пливања а све у 

циљу превентивног 
деловања и спречавања 

несрећних случајева на 

купалиштима. Основни 
циљ програма јесте да, 

кроз базичну и напредну 

обуку пливања у којој ће 
полазници научити 

одржавање, сналажење и 

оријентацију у води и 
усвојити најзначајније 

вештине и информације 

које ће им обезбедити 
безбедан боравак на 

купалиштима. 

Савско језеро на Ади 

Циганлији - *базична 

обука пливања - 
дечији базен на 

новобеоградској 

страни Аде Циганлије 
- прва плажа;         

*напредна обука 

пливања - трибине 
код судијског торња 

Аде Циганлије 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 
године 

од понедељка до 

недеље 
од 08:30 до 10:30 



6. 

Привредно друштво 

Мирко Сандић д.о.о. 

Београд – Врачар 

Сјеничка бр. 
1 

2452-342 

Рекреативно 

пливање за 
ученике основних 

и средњих школа 

Рекреативно пливање за 

ученике основних и 

средњих школа 

Привредно друштво 
Мирко Сандић д.о.о. 

Београд - Врачар, 

Сјеничка 1 - велики 
базен 

од 01.07.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 12:00 до 14:00 

Усавршавање 
техника пливања 

Спортско - рекративни и 

едукативни садржај 

усавршавања пливачких 
техника. Акценат се 

ставља на усвајање 

технике краул и леђно, 
као и усвајање технике 

правилног 

дисања.Програм је 
намењен деци која су 

прошла основну обуку 

пливања. 

Привредно друштво 
Мирко Сандић д.о.о. 

Београд - Врачар, 

Сјеничка 1 - велики 
базен 

од 01.07.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 11:00 до 12:00 

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 

Привредно друштво 
Мирко Сандић д.о.о. 

Београд - Врачар, 

Сјеничка 1 - мали 
базен 

од 01.07.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 09:00 до 11:00 

7. 

Спортски центар 

Ташмајдан д.о.о. 

Београд 

Илије 

Гарашанина 

26 
 

655-65-01 

 

Школа пливања - 

обука непливача 

Програм је прилагођен 

свим узрастима деце која 

не знају да пливају. 

Обука и рад са децом се 
реализује на платформи. 

Платформом су 

укључени сви аспекти 
безбедности деце, ниво 

газишта (дубина) базена 

у платформи износи 110 
цм. Кроз разне вежбе, 

деца ће радити на 

ослобађању страха од 
воде, плутање, гледање са 

и без наочара у води. 
Поред стандарних вежби, 

деца ће кроз обуку 

научити правилно дисање 
и основне технике 

пливања као што су 

краул и леђно. 

Затворен базен СРЦ 
"Ташмајдан", Илије 

Гарашанина 26 

од 01.07.2021. 
до 31.08.2021. 

године 

понедељком, 

средом и петком 
од 10:00 до 12:00 



8. 

Спортски центар 

Ташмајдан д.о.о. 

Београд 

Илије 

Гарашанина 
26 

 

655-65-01 
 

Школа пливања - 

усавршавање 

технике пливања 

Програм је прилагођен 

свим узрастима деце која 

знају да пливају, и 

садржи вежбе које у свом 
саставу имају низ 

моторичких кретњи у 

води. Сва кретања у раду 
са децом могу се 

изводити са и без 

реквизита. Поред 
усавршавања технике 

пливања, заступљени су и 

елементи ватерпола и 
синхроног пливања, које 

деца могу да изаберу 

приликом пријаве за 
школу пливања. 

Затворен базен СРЦ 

"Ташмајдан", Илије 

Гарашанина 26 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
суботе 

понедељком, средом и 
петком од 11:00 до 12:00; 

уторком и четвртком од 

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

9. 

Акционарско друштво 

културно-спортски 

центар "Пинки - 

Земун" 

Градски 

парк бр. 2 

3771-680 и 

3771-660 
 

Лето на базену 
КСЦ Пинки Земун 

- рекреативно 

пливање 

Рекреација, игре у води 

КСЦ "Пинки - 

Земун", Градски парк 
2 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 
године 

од понедељка до 

недеље 

радним данима од 17:00 

до 19:00; суботом и 
недељом од 10:00 до 14:00 

Лето на базену 

КСЦ Пинки - 
школа пливања - 

обука непливача 

Обука непливача 
КСЦ "Пинки - 

Земун", Градски парк 

2 

од 01.07.2021. 
до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 16:00 до 17:00 

10. 

Јавно предузеће 

спортски центар "Нови 

Београд" 

Аутопут бр. 
2 

267-29-39 Школа пливања 

Програм садржи 1 целину 

која обухвата елементе 

обуке и школе пливања. 
Целина 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. Вежбе су 

подељене на кретања у 

води у хоризонталном 
положају као и статичке 

вежбе у вертикалном 

положају. 

средњи унутрашњи 

базен, СЦ "Нови 
Београд", Аутопут 2, 

Нови Београд 

од 05.07.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 08:00 до 10:00 (2 групе 

ученика по сат времена 

дневно) 



11. 

Јавно предузеће 

спортско културни 

центар "Обреновац" 

Краља 
Александра 

Првог 63, 

Обреновац 

064/8322-381; 

8721-550; 

064/8374-328 

Школа пливања и 

рекреативно 

пливање 21 

Програм обухвата две 

целине: прву - обуку 
непливача за основце и 

средњошколце и другу - 

рекреативно пливање за 
основце и средњошколце. 

За обуку непливача - 

полазници ће савладати 
страх од воде и овладати 

техником пливања, 

временом усавршавати 
своје вештине и стећи 

основне предуслове за 

даље бављење пливањем 

и спортовима на води. 

Рекреативно пливање је 
врло користан спорт за 

здравље, очување 

кондиције и складан 
психофизички развој 

читавог организма, тако 

да ће корисници имати 
прилику да уживају у 

овој активности на 

базену. 

Базени - ЈП Спортско 

културни центар 

Обреновац 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

понедељком, 
уторком, 

четвртком, петком 

и суботом 

понедељком и петком - 

рекреативно пливање од 
10:00 до 12:00; уторком, 

четвртком и суботом - 

школа пливања од 19:00 
до 20:30 

12. 

Установа за вршење 

јавне службе у области 

физичке културе 

спортски центар 

"Љубомир Ивановић 

Геџа" 

Вука 

Караџића 
35, 

Младеновац 

8232-822 

Обука непливача, 

усавршавање 

технике пливања 

Обука непливача, 
усавршавање техника 

пливања - обучити у 8 

група око 200 деце у 
малом базену основама 

пливања. Усавршавање 

технике пливања у 4 

групе око 120 деце. 

велики и мали базен 

спортског центра 
Љубомир Ивановић 

Геџа 

од 01.07. 2021. 

до 17.08.2021. 

године 

од понедељка до 
суботе 

Обука пливања - први 

курс од 19.07. - 

07.08.2021. године од 
10:00 до 12:00 и од 18:00 

до 20:00; други курс од 

09.08. - 29.08.2021. године  
од 10:00 до 12:00 и од 

18:00 до 20:00; 

Усавршавање технике 
пливања - први курс од 

19.07. - 07.08.2021. године 

и други курс од 09.08. - 
29.08.2021. године од 

09:00 до 10:00 и од 20:00 
до 21:00 



СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КАМПОВИ 

Ред 

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 
2021" 

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: школа плеса, 

школа ритмике, школа 

кошарке, школа каратеа, 
школа фудбала, школа 

трамболине, школа 

рукомета и дифи 
спортић. 

Сала 1,2,4, борилачка 

сала и свечана сала 

Градског центра за 
физичку културу, 

Делиградска 27 

од 05.07.2021. 

до 30.07.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 
од 09:00 до 12:00 

2. 

Јавно предузеће за 

обављање послова из 

области  спорта и 

рекреације, Сурчин 

Бановачка 1, 

Сурчин 
314-1600 

Јаки и снажни у 

борби против 

вируса у 2021 

Спортски садржај би 

обухватао три спорта: 

кошарку, одбојку и мале 
олимпијске игре. Деца би 

тренирала и дружила се 

10 дана распуста, 4 сата 
дневно. Са децом би 

радили лиценцирани 

спортски стручњаци са 
искуством. Програм би 

био бесплатан за све 

основце и срдњошколсце 
са територије општине 

Сурчин. 

Спортска сала у 

Бољевцима, Браће 

Кокар 5, Бољевци 

од 05.07.2021. 

до 16.07.2021. 

године 

од понедељка до 

петка 
од 09:00 до 13:00 

Дуго очекивани 

спортски летњи 
распуст у 

Сурчину 2021 

Спортски садржај би 
обухватао три спорта: 

атлетику, фудбал и шах. 

Деца би тренирала и 
дружила се 10 дана 

распуста, 4 сата дневно. 

Са децом би радили 
лиценцирани спортски 

стручњаци са искуству. 

Пројекат би био 
бесплатан за све основце 

и срдњошколсце са 

територије општине 
Сурчин. 

Спортски комплекс 

Интеграл, Бановачка 

1, Сурчин 

од 02.08.2021. 

до 13.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 09:00 до 13:00 



3. 
Установа Вождовачки 

центар Шумице 

Устаничка 
125/1 

3472-947;  3472-

957 и 064/3742-

778 

Летњи спортски 

камп "Шумице 

2021" 

Летњи спортски камп 
"Шумице 2021" се сатоји 

из 9 програмских целина, 

а то су: Кошарка, 
Рукомет, Одбојка, 

Фудбал, Стони тенис, 

Џудо, Реални аикидо, 
традиционални аикидо и 

латино - амерички плес. 

Програм би се реализовао 
у великој и свечаној сали 

установе Вождовачки 

центар Шумице, као и у 
холу установе где се 

налазе сзолови за стони 

тенис. Учесници би били 
подељени у две групе. 

Установа Вождовачки 

центар Шумице, 

Устаничка 125/1 

од 02.08.2021. 

до 27.08.2021. 

године 

од понедељка до 

петка - Група А - 

понедељком, 
средом и петком 

од 09:00 до 10:00 

кошарка; од 10:00 
до 11:00 одбојка; 

од 11:00 до 12:00 

фудбал; од 12:00 
до 13:00 рукомет; 

Група А и Б - од 

12:00 до 13:00 
латино-амерички 

плес; од 13:00 до 

14:00 стони тенис; 
Уторком и 

четвртком од 09:00 

до 10:00 реални 
аикидо; од 10:00 

до 11:00 џудо; од 

11:00 до 12:00 
традиционални 

аикидо; Група А и 

Б од 12:00 до 13:00 
латино-амерички 

плес и од 13:00 до 

14:00 стони тенис. 

Група Б - понедељком, 

средом и петком од 09:00 
до 10:00 реални аикидо; 

од 10:00 до 11:00 џудо; од 

11:00 до 12:00 
традиционални аикидо; 

Група А и Б - од 12:00 до 

13:00 латино-амерички 
плес; од 13:00 до 14:00 

стони тенис; Уторком и 

четвртком од 09:00 до 
10:00 кошарка; од 10:00 

до 11:00 одбојка; од 11:00 

до 12:00 фудбал; од 12:00 
до 13:00 рукомет; Група А 

и Б од 12:00 до 13:00 

латино-амерички плес и 
од 13:00 до 14:00 стони 

тенис. 

4. 

Јавно предузеће 

спортско културни 

центар "Обреновац" 

Краља 
Александра 

Првог 63, 

Обреновац 

064/8312-164 
"Летњи распуст 

21" 

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. 

Спортска хала ЈП 

Спортско културни 
центар Обреновац 

од 01.07.2021. 

до 20.07.2021. 
године 

од понедељка до 

петка (и само једна 
субота 03.07.2021) 

од 09:00 до 15:00 

5. 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Олимп-Звездара" 

Вјекослава 
Ковача бр. 

11 

066/296-983 
Летњи камп на 

"Олимпу 2021" 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 60 

ученика. Активности су: 

школа плеса, зумба за 
децу, Фитнес и пилатес 

до правилног држања 

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

ЈП СЦ Олимп 

Звездара, Вјекослава 
Ковача 11, (отворени 

терени, атлетска стаза 

и отворени базени) 

од 01.07.2021. 
до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 

петка 
од 08:00 до 16:00 



6. 
Јавно предузеће 

спортски центар 

"Олимп-Звездара" 

Вјекослава 

Ковача бр. 
11 

066/296-983 

Летњи камп на 
"Олимпу 2021"  на 

отвореним 

теренима, тартан 
стази за трчање, 

летњим базенима 

и у фискултурној 
сали 

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 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, Вјекослава 
Ковача 11, 

(Фискултурна и трим 

сала, атлетска стаза, 
отворени терени и 

отворени базени) 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 08:00 до 16:00 

Летњи камп на 

"Олимпу 2021" за 
борилачке 

спортове на 

отвореном 
спортском 

полигону, трим 

сали и летњем 
базену 

Камп је осмишљен тако 

да окупи децу од 1 -4 

разреда средњих школа и 
од 5 - 8 разреда ОШ са 

Звездаре и  школа из 

других градских 
општина. Максималан 

број учесника по дану је 

30 ученика. Активности 
су: гимнастика, кик бокс, 

карате и џудо. Након 

краће паузе, ученике би 
одвели на базен - 

рекреативно пливање. 

ЈП СЦ Олимп 
Звездара, Вјекослава 

Ковача 11, 

(Фискултурна и трим 
сала, атлетска стаза, 

отворени терени и 

отворени базени) 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 
од 08:00 до 14:00 

7. 

Спортски центар 

Вождовац д.о.о. 

Београд 

Црнотравска 

4 
2667-780 

Летњи камп - 
школа фудбала, 

одбојке и 

рукомета 

обука почетника (деца 

школског узраста ОШ и 
СШ) 

велика сала  у објекту 

СЦ Вождовац д.о.о., 
Црнотравска 4 

од 16.07.2021. 

до 13.08.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 

Рукомет од 09:00 до 
11:00; Одбојка од 11:00 до 

13:00; Фудбал од 13:00 до 

15:00 

Летњи камп - 

школа теквондоа, 
стоног тениса и 

рвања 

обука почетника (деца 

школског узраста ОШ и 

СШ) 

мала сала, трим 
кабинет и салон за 

стони тенис у објекту 

СЦ Вождовац д.о.о., 

Црнотравска 4 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

рвање од 09:00 до 11:00; 

стони тенис од 11:00 до 
14:00 и теквондо од 10:00 

до 12:00 



8. 

Спортско - 

рекреативни центар 

"Пионирски град" 

д.о.о. Београд 

Кнеза 

Вишеслава 
бр. 27 

7542-093; 7542-

094 

Дечји летњи камп 

"СПОРТ +" 

Програм се реализује по 

принципу радионица. 

Планира се пет 
различитих активности 

(радионица). Сва деца 

сваки дан пролазе свих 
пет програмских 

садржаја и имају сви 

заједно слободне 
активности. Радионице: 

1. фудбалска радионица; 

2. фолклорна радионица; 
3. забавно - рекреативна 

радионица; 4. радионица 

хокеј на трави; 5. 
кошаркашка радионица 

(алтернатива: радионица 

друштвених игара, 
музичка радионица, 

глума) 

СРЦ "Пионирски 

град", Кнеза 
Вишеслава 27 

од 05.07.2021. 

до 20.08.2021. 
године 

од понедељка до 

петка 
од 09:30 до 15:00 

9. 

Јавно предузеће за 

управљањем 

пословним простором 

пословни центар 

Раковица Београд 

Мишка 
Крањца 18б 

256-2827 

Летњи спортски 

камп основци 

Раковице 2021 

Камп је намењен деци од 
1-8 разреда основних 

школа. Полазници кампа 

дневно би проводили по 
три сата у разноврсним 

спортским активностима 

подељеним по групама. 
Спортске активности које 

ће се реализовати у 

оквиру кампа су: школа 
фудбала, школа кошарке, 

школа рукомета, школа 

одбојке, школа тениса и 
школа атлетике. 

Мултифункционални 

терен спортске хале 

ЈП пословни центар 
Раковица, ул. Пилота 

Добросава Тешића 9, 

Београд – Раковица 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

од 10:00 до 13:00 

10. 

Установа за вршење 

јавне службе у области 

физичке културе 

спортски центар 

"Љубомир Ивановић 

Геџа" 

Вука 

Караџића 
35, 

Младеновац 

8232-822 

Камп борилачких 

спортова (карате, 

рвање, кик бокс) 

Омогућити ученицима да 

се уз стручни надзор 
организовано баве 

борилачким спортовима. 

мала сала и сала за 
борилачке спортове - 

Спортски центар 

Љубомир Ивановић – 
Геџа 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

карате - мала сала - од 

понедељка до петка од 

10:00 до 13:00; рвање - 
сала за борилачке 

спортове -  уторком, 
четвртком и петком од 

19:00 до 21:00; кик бокс  - 

мала сала - понедељком, 
средом и петком од 19:00 

до 21:00 

Рекреативни камп 

(кошарка, одбојка, 
рукомет) 

Обучити што већи број 
деце основним 

техничким елементима 

кроз вежбе и игру. 

велика сала - 
Спортски центар 

Љубомир Ивановић – 

Геџа 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 
године 

од понедељка до 

суботе 

одбојка - од понедељка до 
суботе од 10:00 до 16:00; 

кошарка - понедељком, 

средом и петком од 10:00 
до 16:00; рукомет - 

уторком, четвртком и 

суботом од 10:00 до 16:00 



11. 

Установа за вршење 

јавне службе у области 

физичке културе 

спортски центар 

"Љубомир Ивановић 

Геџа" 

Вука 

Караџића 
35, 

Младеновац 

8232-822 

Рекреативни камп 
(стони тенис, 

теретана, 

рекреативно 
пливање) 

Омогућити деци да, уз 
контролу запослених у 

спортском центру могу 

да се рекреативно баве 
стоним тенисом, ићи у 

теретану и рекреативно 

пливати у понуђеним 
терминима 

Сала за стони тенис 

са 5 столова, теретана 

и велики базен - 
Спортски центар 

Љубомир Ивановић – 

Геџа 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 
петка 

стони тенис - од 

понедељка до петка од 

10:00 до 13:00; теретана - 
понедељком, средом и 

петком  од 13:00 до 15:00; 

и рекреативно пливање - 
велики базен - 

понедељком, средом и 

петком  од 19:00 до 21:00 

12. 
Спортска организација 

Чукарица 

Шумадијски 

трг 2 

011/6180-125; 

064/873-4476 

Летњи спортски 
дани на Чукарици 

2021 

У склопу Летњег 

спортског кампа који је 

намењен за ученике 
основних школа са 

Чукарице и Раковице, 
биће заступљени следећи 

спортови: кошарка, 

баскет 3х3, Фудбал, 
одбојка, теквондо, 

Корективна гимнастика, 

тенис и стреличарство. 
Програм је осмишљен да 

основцима омогући да 

бесплатно у току летњег 
распуста пробају неки од 

осам понуђених 

спортова. Усвајаће се 
нове вештине кроз забаву 

и дружење са својим 

вршњацима. 

Спортски центар 

Жарково, ул. Проте 

Милорада Павловића 
54 

од 05.07.2021. 
до 16.07.2021. 

године 

од понедељка до 

петка 
од 09:00 до 15:00 



СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Ред

бр. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања Сатница 

1. 
Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београда 

Вјекослава 

Ковача бр. 

11 

241-00-99; 

064/646-3808 

Спортско - 
рекреативни 

програм за децу и 

младе са 
инвалидитетом 

Програм обухвата разне 
активности (организоване 

шетње, брзо ходање и 

трчање, усвајање 
основних облика кретања 

и вештина, активности 

усмерених ка развоју 
моторичких вештина - 

спортско - елементарне 

игре, пливање)  
прилагођене свим 

врстама инвалидитета. 

Основни циљ програма је 
да обезбеди услове за 

активно вежбање деце и 

младих са 
инвалидитетом. 

Ада Циганлија, 

спортски центар 

Олимп Звездара 

од 01.07.2021. 

до 31.08.2021. 

године 

од понедељка до 

суботе 

понедељком, средом и 

петком од 09:00 до 12:00 
СЦ Олимп Звездара; 

уторком и четвртком од 

17:30 до 19:00 и суботом 
од 09:00 до 10:30 Ада 

Циганлија 

2. 

Пливачки клуб за особе 

са инвалидитетом 

"СвимБо" 

Светозара 

Милетића 

35, Земун 

069/153-0174 "Пливај и радуј се" 

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 које 

подразумева пре свега 
релаксацију, нагласак је 

на уживање у води, 

одржавање равнотеже у 
води, рад у групи, 

дружење. 

базен ОШ "Лаза 
Костић" , ул. 

Милентија Поповића 

72 (улаз из дворишта 
школе) 

од 01.07.2021. 

до 20.08.2021. 

године 

понедељком, 
средом и петком 

понедељком и петком од 

15:00 до 16:00 и средом 

од 16:00 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 


