
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ 

 (У ОБЛАСТИ СПОРТА) - клубови 
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Организатор Адреса Телефон Назив Програма Садржај програма Место одржавања 
Дужина трајања 

(датум) 

Термини 
одржавања 

(дани 
одржавања)             Сатница 

1 
Пливачки клуб 

"11. Април" 
Ауто пут за 
Загреб бр. 2 

Борис Дробац 
065/318-68-37 

Школа пливања 
(обука непливача) 
за време трајања 
зимског распуста 

школске 
2015/2016. године 

за ученике 
основних школа у 

Београду - 
Пливачки клуб 

"11. Април" - Нови 
Београд 

Програмом који би се 
реализовао у 

фебруару месецу 2016. 
године била би 

обухваћена деца - 
ученици основних 

школа са територије 
града Београда. 

Програм би садржао 
основну обуку 

непливача у трајању од 
8 или 12 часова. За то 

време би се деци 
пружила основна 

знања у обуци 
непливача. 

СЦ "Нови Београд", 
Аутопут за Загреб 2,  

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

Понедељак, 
среда, петак   

субота, 
недеља 

Понедељак, среда, 
петак   од 16:00ч до 

17:00ч  субота, недеља 
од  09:00ч до 10:00ч 

2 
Пливачки клуб 

"Врачар" Сјеничка бр. 1 

Гордана 
Марчетић 
064/203-77-42 

Школа пливања, 
обука непливача 

Тренинзи се организују 
5 пута недељно по 60 

минута. Полазници 
усвајају основне 

елементе неопходне за 
даљу обуку и 

усавршавање: правила 
понашања на базену, 

кретање кроз воду, 
роњење итд. 

Базен - СРОЦ 
Врачар 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

Понедељак -
субота              

( осим 15 и 16. 
фебруар) 

Понедељак-петак од 
10:00ч до 13:00ч   

суботом од 14:00ч до 
17:00ч 

3 
Пливачки клуб 

"Партизан" Хумска бр. 1 

Матије 
Копривица 
064/37-22-
683, 
064/1280529 
Милош 
Ђорђевић 

Школа пливања - 
обука непливача 

Вежбе из програма за 
непливаче: дисање у 

води, вежбе за положај 
тела у води, плутање 

итд... СРЦ Ташмајдан 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 
Уторком и 
четвртком од 19:30ч до 21:00ч 

4 
Пливачки клуб 

"Црвена Звезда" 
Љутице 

Богдана бр. 1а 

060/04-030-
45, 064/416-
97-06 

Обука непливача 
за ученике 
основних и 

средњих школа у 
Београду 

Тестирање, приказ 
основних техника 

пливања (теоријски и 
практично), практична 
обука кроз тренинг у 

води, завршни тест са 
доделом диплома 

СЦ Милан Гале 
Мушкатировић и 

затворени 
олимпијски базен 

Кошутњак 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

На базену МГМ 
понедељак, 

уторак,  
четвртак, 

петак, а на 
базену на 

Кошутњаку 
субота и 
недеља 

Базен МГМ од 20:00ч до 
22:00ч  

Базен на Кошутњаку од 
18:30ч до 19:30ч 

5 
Ватерполо клуб 

Партизан 
Црнотравска 

бр.4 011/2661837 Обука пливања 
Обука краул, леђне и 

прсне технике 
СЦ Бањица, 

Црнотравска 4 

од 03.01. до 
10.01.2016. 
године и од 

01.02. до 
14.02.2016. 

године 

у јануару - од 
понедељка до 

петка (осим 
07.01. - 
Божић);              

у фебруару - 
од понедљка 

до петка од 09:00ч до 12:00ч 



6 
Пливачки клуб 

"Баракуда" 
Устаничка бр. 

180а 062/555-854 

Програм спортско 
рекреативних 
активности - 

школа пливања 
(обука непливача) 

Учење технике два 
стила пливања, 

стартова, окрета и 
усавршавање бар 

једне технике пливања. 
Стицање минимума 
теоретских знањао 
техници пливања, 

стиловима пливања, 
дневном режиму, 

исхрани... 

Завод за спорт и 
медицину спорта 

РС, Београд, Кнеза 
Вишеслава 72 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

Понедељак, 
уторак, 

четвртак, 
петак, субота 

Понедељак  и петак од 
20:00ч до 20:45ч          

уторак и четвртак од 
19:00ч до 20:30ч  

 субота од 08:30ч до 
09:30ч 

7 
Пливачки клуб 

"Таурунум" 
Градски парк 

бр. 2 
069/3771660, 
069/3771668 Школа пливања 

Основни циљеви 
програма обуке 

непливача заснивају се 
на ослобађању страха 
од воде код полазника 
и коришћењу основних 
пливачких дисциплина 

(краул и прсно). КСЦ Пинки Земун 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

Понедељак 
среда, петак, 

субота 

Понедељак среда од 
20:00ч до 21:00ч                   

петак од 15:00ч до 
16:00ч                             

субота од 08:15ч до 
09:15ч 

8 

Пливачки клуб 
,,Термоелектрана 
Колубара" Велики 

Црљени 

Спортски 
центар - базен 

бб Велики 
Црљени, 

Лазаревац 

Бобан 
Марковић 
064/885-26-81 

Зимска школа 
пливања 2016 

убрзана метода обуке 
непливача и школе 

пливања 

Велики Црљени, 
Спортски центар - 

базен 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 

Понедељак, 
уторак, 

четвртак, 
Понедељак од 17:00ч до 19:00ч 

9 
Пливачки клуб 

"Нун" 
Радоја Дакића 

29/17 

Зорана Шијан 
Оборина 
064/64-69-896 

Бесплатна школа 
пливања за 

ученике основних 
и средњих школа 

у Београду за 
време трајања 

зимског распуста 
школске 

2015/2016 

програм школе 
пливања обухвата 
обуку непливача 

узрасне категорије од 7 
до 18 година. Стари диф - базен 

од 01.02 до 
29.02. 2016. 

године 
Понедељак-

петак од 12:30ч до 14:30ч 

10 

Клуб за 
корективно 
пливање, 

ватерполо и 
рекреацију 

Врачар Сјеничка бр. 1 
Миодраг Вукић 
064/31-000-32 Обука пливања 

Кроз различите вежбе 
у месту и кретању, и 

игре као неизоставног 
дела 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 
СРОЦ Врачар - 

мали базен 

од 03.01. до 
10.01.2016. 
године и од 

01.02. до 
29.02.2016. 

године 
Понедељак- 

петак и субота од 10:00ч до 11:00ч 

 

НАПОМЕНА:  

 

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

обавесте Секретаријат за спорт и омладину 

 

 

 

 


