
СТАРИ ГРАД
Мисли на тебе!





Поштовани родитељи ,

За Градску општину Стари град 
образовање и школски спорт 
су приоритетне области за 
унапређење у месецима пред нама. 
Радимо на усавршавању постојећих 
и креирању нових бесплатних 
програма који у први план стављају 
корист родитеља и деце.

 У оквиру програма “Стари град 
мисли на тебе” креирали смо 
бесплатне едукативне радионице 
и школе спорта за родитеље и децу 
до четвртог разреда. Први циклус 
бесплатних програма креће већ 
од 20. септембра и трајаће до 20. 
децембра ове године.

Сви бесплатни програми 
осмишљени су у сарадњи са тимом 
стручњака који чине компетентни 
педагози, наставници, здравствени 
и спортски радници – уз помоћ 
којих смо креирали разноврсне 
садржаје, како би родитељи и деца 
са Старог града имали прилику да 
се повежу, друже, уче и напредују.

Са великим задовољством 
Вас позивамо да се пријавите 
и учествујете у бесплатним 
програмима, јер верујемо да само 
заједно можемо да изградимо 
квалитетно и безбедно окружење 
за безбрижно одрастање најмлађих 
Старограђана.

За нас нема важнијег и 
племенитијег задатка од тога. 

Председник Градске општине 
Стари град,
Радослав Марјановић
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БЕСПЛАТНИ ТАБЛЕТИ ЗА 
СТАРОГРАДСКЕ ОСНОВЦЕ

Сви ученици од трећег до шестог разреда 
са територије Градске  општине Стари град, 
поводом почетка нове школске године, 
добили су бесплатне таблете и дигиталне 
уџбенике.

Градска општина Стари град у сарадњи 
са Градом Београдом поделила је 2233 
таблета основцима од трећег до шестог 
разреда и на тај начин подстакла напредак у 
дигитализацији образовног система. Уз сваки

таблет, добијена је и бесплатна картица 
за интернет, а дозвољени сајтови су само 
они одобрени од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.

На овај начин школарцима ће бити 
олакшано похађање наставе, а родитељи ће 
бити ослобођени додатних трошкова за 
потребе школовања.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД



БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ

Први круг бесплатног програма за 
децу са територије градске општине 
Стари град трајаће од 20. септембра 
до 20. децембра текуће године.

У периоду од 1. до 17. септембра, 
у Услужном центру ГО Стари 
град (улаз из Нушићеве), можете 
пријавити ваше дете на неки од 
следећих програма:

Бесплатна школа шаха за ученике
I и II разреда ОШ

Градска општина Стари град у сарадњи са 
шаховским клубом ”Стари град - Политика” 
организује бесплатну школу шаха за ученике  
I и II разреда ОШ. Часови ће се одвијати 
викендима у просторијама Услужног центра 
ГО Стари град, а сви заинтересовани 
родитељи у периоду од 01.09 до 17.09, у 
Услужном центру ГО Стари град (улаз из 
Нушићеве улице)  могу пријавити своје дете 
за бесплатну школу шаха. Број места је 
ограничен на петнаест полазника по групи.Бесплатна школа спорта за ученике I 

и II разреда ОШ

Градска општина Стари град у сарадњи са 
Градом Београдом и ДИФ-ом организује 
бесплатну школу кошарке, одбојке, рукомета, 
фудбала, атлетике и борилачких вештина. 
Сви тренизи одржаваће се у просторијама 
СРПЦ ”25.мај - Милан Гале Мушкатировић” у 
периоду од 16 ч до 20 ч. Тренинге ће водити 
професори физичког васпитања у сарадњи 
са студентима са ДИФ-а. Број места је 
ограничен на тридесет полазника по групи.

Бесплатна школа спорта за ученике III 
и IV разреда ОШ

Градска општина Стари град у сарадњи са 
локалним спортским клубовима, организује 
бесплатну школу кошарке за дечаке и 
девојчице, одбојке и рукомета. Сви тренизи 
одржаваће се у просторијама СРПЦ ”25.мај - 
Милан Гале Мушкатировић” у периоду од 16 ч 
до 20 ч. Број места је ограничен на тридесет 
полазника по групи.
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Бесплатна школа тениса

У сарадњи са ”Новак” тенис центром, Градска 
општина Стари град организује бесплатну 
школу тениса за дечаке и девојчице од I до 
IV разреда ОШ. Тренинзи ће се одвијати 
викендом у ”Новак” тенис центру (Тадеуша 
Кошћушка 63а). Број места је ограничен на 
десет полазника по групи.

Бесплатна школа балета, хип хопа и 
креативне игре

У сарадњи са Националном фондацијом за 
игру, градска општина Стари град организује 
бесплатну школицу балета, хип хопа и 
креативне игре за девојчице и дечаке узраста 
од 5 до 10 година. Часови ће се одвијати два 
пута недељно у просторијама Националне 
фондације за игру (Коларчева 3). Број места је 
ограничен на двадесет полазника по групи.

Бесплатна школа рагбија

У сарадњи са Рагби клубом Дорћол, градска 
општина Стари град организује бесплатну 
школу рагбија. Часови ће се одвијати два пута 
недељно на теренима ФК ГСП Полет Дорћол 
(Булевар војводе Бојовића). Број места је 
ограничен на педесет полазника по групи.

Бесплатна школа кајака  

Градска општина Стари град организује 
бесплатну школу кајака за основце од III до 
VIII разреда ОШ. Часови ће се одвијати два 
пута недељно на базенима  СРПЦ ”25.мај - 
Милан Гале Мушкатировић”, а једини услов 
је да полазници буду пливачи. Број места је 
ограничен на двадесет полазника по групи.

Бесплатна школа пливања за 
предшколце  

СРПЦ ”25.мај - Милан Гале Мушкатировић” 
у сарадњи са ГО Стари град организује 
бесплатну школу пливања за предшколце 
са територије ове општине.  Број места је 
ограничен на двадесет полазника по групи.

Бесплатни курсеви страних језика за 
ученике основних школа

Градска општина Стари град организује 
тромесечне бесплатне курсеве почетних 
нивоа страних језика за ученике основних 
школа, и то курс енглеског, француског 
и немачког језика. Часови језика ће се 
одржавати сваке недеље, у поподневним 
терминима у форми двочаса, у Услужном 
центру ГО Стари град (улаз из Нушићеве 
улице). Број места је ограничен на десет 
полазника по језичкој групи.

Креативни студио за ученике 
основних школа

У склопу креативног студија, полазници 
ће похађати радионице певања, цртања 
и фотографије. У зависности од узраста, 
полазници ће бити подељени у две групе 
- старију и млађу, а настава ће се одвијати 
викендом у Услужном центру ГО Стари 
град (улаз из Нушићеве) у преподневним 
часовима. Број места је ограничен на десет 
полазника по групи.
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МАМА ЦЕНТАР
Ове године, Градска општина Стари град покреће ”Мама центар ” у циљу обезбеђивања 
подршке свим мајкама које живе и раде на територији ове општине. У склопу Мама 
центра, организоваћемо бесплатне радионице и курсеве за маме, психолошка и правна 
саветовалишта у периоду од 20. септембра до 20. децембра .

У периоду од 1. до 17. септембра , у Услужном 
центру ГО Стари град (улаз из Нушићеве), 
можете се пријавити на неки од следећих 
програма:

Пливање за бебе од 4 месеца до 4 
године

Циљ овог програма је да различитим 
вежбама стимулишемо телесни развој 
најмлађих у тренутку када је тај процес 
најинтензивнији, а то је од 4. месеца 
до 4. године . Школа пливања за бебе 
организује се у СРПЦ ”25.мај - Милан Гале 
Мушкатировић”, у малом базену где је 
температуре воде 29 степени, који је веома 
осветљен и пружа топлу атмосферу за 
родитеље и бебу. Термини се одржавају два 
пута недељно у трајању од два сата. Број 
места је ограничен на тридесет полазника 
по групи.

Пливање за родитеље и децу

СРПЦ ”25.мај - Милан Гале Мушкатировић” 
у сарадњи са ГО Стари град организује 
бесплатне термине за пливање за родитеље 
и децу узраста дo 7 година . Број места је 
ограничен на двадесет полазника по групи.

Школица родитељства

У склопу школице родитељства 
организоваћемо бесплатна предавања 
на различите атрактивне теме које су 
везане за родитељство - припрема за 
порођај, првих 40 дана  са бебом, школица 
дојења, развој моторике код деце, увођење 
немлечне исхране, когнитивни развој деце, 
прва помоћ, развој говора код деце итд. 
Предавања ће се одржавати сукцесивно, 
према заинтересованости родитеља, а након 
дефинисаних термина предавања добићете 
позив за учешће.

Вежбе за труднице и породиље

Бити у доброј кондицији је један од 
предуслова за некомпликовану трудноћу 
и лакши порођај. Разлози за вежбање у 
трудноћи и након порођајa су побољшан 
рад кардио-васкуларног система, смањено 
прекомерно повећање тежине, боље држање 
и расположење и боље опште стање. У склопу 
Мама центра, све заинтересоване труднице 
и маме моћи ће да похађају бесплатне онлајн 
часове јоге и физичке културе,  а након 
дефинисаних термина предавања добићете 
позив за учешће.

Психосоцијално саветовалиште за 
децу и родитеље  

У склопу Мама центра, ГО Стари град отвара 
бесплатно психолошко саветовалиште за децу 
и родитеље у којем ће медицински радници 
и психолози сваке суботе у периоду од 18ч 
до 20ч бити слободни за индивидуалне 
консултације на различите теме. Ваше 
саветовалиште можете добити бесплатним 
позивом на број телефона 0800 0777 75.

СРПЦ 25. мај - Милан Гале Мушкатировић
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Посети наш услужни центар и преузми своју персонализовану картицу

Додатне информације грађани могу добити позивом на број 0800 077775 
или на интернет страници Општине 

www.starigrad.org.rs  


