
БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 

2019/2020 ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ШКОЛЕ ПЛИВАЊА (ОБУКА НЕПЛИВАЧА, УСАВРШАВАЊЕ ТЕХНИКЕ ПЛИВАЊА)  

Ред 

бр. 
Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма 
Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања 
               Сатница 

1 
Градски центар за 

физичку културу 

Делиградска 

27 

011/2658-

747; 2656-

569 

Зимска школа 

пливања "Стари 

диф 2020" 

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). Програм је 

намењен деци непливачима од  

првог до четвртог разреда ОШ 

мали базен 

Градског центра 

за физичку 

културу 

од 03.02. - 

28.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 13:30 до 14:30 

2 

Акционарско друштво 

Културно спортски 

центар "ПИНКИ - 

ЗЕМУН" 

Градски 

парк 2, 

Земун 

011/3771-

587; 

011/3771-660 

Зима на базену 

КСЦ "Пинки - 

Земун" - обука 

непливача 

Обука непливача 

КСЦ "Пинки - 

Земун", градски 

парк 2, Земун 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

од понедељка до 

петка - од 19:00 

до 20:00 

3 

Акционарско друштво 

Културно спортски 

центар "ПИНКИ - 

ЗЕМУН" 

Градски 

парк 2, 

Земун 

011/3771-

587; 

011/3771-660 

Усавршавање 

техника пливања 
Усавршавање техника пливања 

КСЦ "Пинки - 

Земун", градски 

парк 2, Земун 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 09:30 до 10:30 

4 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 

Илије 

Гарашанина 

26 

011/655-6502 

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 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

понедељком, 

средом и 

петком 

од 10:00 до 12:00 

5 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 

Илије 

Гарашанина 

26 

011/655-6502 

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. Програм се одвија три 

пута недељно у две групе, по 1 сат. 

Затворени базен 

СЦ "Ташмајдан" 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

понедељком, 

средом и 

петком 

од 10:00 до 12:00 



6 

Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије 

Кнеза 

Вишеслава 

72 

011/3555-288 

"Зимска школа 

пливања 

ЗСМСРС 2020" 

"Зимска школа пливања ЗСМСРС 

2020" је пројекат Завода за спорт и 

медицину спорта РС који има за циљ 

обезбеђивање бесплатне школе 

пливања за ученике ОШ и СШ са 

територије општине Чукарица и 

Раковица током зимског распуста 

школске 2019/2020. године. Групе ће 

бити формиране према узрасту и на 

основу провере знања пливања. 

Програми ће, зависно од групе бити 

усмерени на обуку пливања, 

усавршавања вештина пливачких 

техника, роњење. 

Затворени базен 

у Дому спортова 

ЗСМСРС на 

Кошутњаку 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка (и 

само субота 

01.02.2020. - 

тестирање) 

од 12:00 до 13:00 

7 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Нови Београд" 

Аутопут 2, 

Нови 

Београд 

011/267-2939 

Развој опште 

моторике у 

базену 

Програм садржи одговарајуће вежбе, 

које у свом саставу имају низ 

моторичких кретњи у води (са и без 

реквизита). Овакво кретање 

позитивно утиче на развој опште 

моторике код деце. Вежбе су 

подељене на кретања у води у 

хоризонталном положају као и 

статичке вежбе у вертикалном 

положају. Обавезно је да деца која 

учествују у програму већ знају да 

пливају. 

СРЦ "11. 

Април", средњи 

унутрашњи 

базен 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

понедељком, 

уторком, 

четвртком и 

петком 

од 14:00 до 15:00 

8 

Јавно предузеће 

спортски центар 

"Нови Београд" 

Аутопут 2, 

Нови 

Београд 

011/267-2939 

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. Прилагођен је 

узрасној категорији дечака и 

девојчица као и њиховом тренутном 

нивоу знања. Кондиционирање у 

пливању садржи све четири 

пливачке дисциплине према 

техникама пливања. Обавезно је да 

деца која учествују у програму већ 

знају да пливају. 

СРЦ "11. 

Април", средњи 

унутрашњи 

базен 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

понедељком, 

уторком, 

четвртком и 

петком 

од 15:00 до 16:00 

9 

Јавно предузеће 

Спортско културни 

центар "Обреновац" 

Краља 

Александра I 

br. 63, 

Обреновац 

011/8721-

550; 

064/8322-381 

Радујмо се, 

пливајмо! 

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 03.02. - 

28.02.2020. 

године 

од 03.02. - 

14.02.2020. 

године - од 

понедељка до 

петка; од 15.02. 

- 28.02.2020. 

године - 

уторком и 

петком 

од 09:00 до 10:30 

обука за ОШ; од 

10:30 до 12:00 

обука за СШ и 

од 12:00 до 13:30 

усавршавање 

техника за ОШ и 

СШ 



10 

Привредно друштво 

"25. Мај - Милан Гале 

Мушкатировић" д.о.о. 

Београд 

Тадеуша 

Кошћушка 

63 

011/2182-242 
Пливајмо 

заједно 

Усавршавање техника пливања - 

правилан положај главе, тела и ногу, 

координација руке и ноге, правилно 

дисање, старт, окрет прсни и леђни, 

делфин. Демонстрација научених 

техника по завршетку пливања кроз 

јавни час. 

Затворени базен 

СЦ 25. Мај - 

Милан Гале 

Мушкатировић 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

уторком, 

четвртком и 

недељом 

уторком и 

четвртком од 

12:00 до 14:00 и 

недељом од 

19:00 до 21:00 

11 

Привредно друштво 

"25. Мај - Милан Гале 

Мушкатировић" д.о.о. 

Београд 

Тадеуша 

Кошћушка 

63 

011/2182-242 
Запливајмо 

заједно 

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 и 

делфин.  

Затворени базен 

СЦ 25. Мај - 

Милан Гале 

Мушкатировић 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

уторком, 

четвртком и 

суботом 

уторком и 

четвртком од 

11:00 до 12:00 и 

суботом од 09:00 

до 10:00 

12 
Спортско удружење 

"Тонус спорт" 

Здравка 

Челара 14 
011/329-2699 

Бесплатна школа 

пливања за 

ученике 

основних и 

средњих школа у 

Београду за 

време трајања 

зимског 

распуста 

школске 

2019/2020. 

године 

Програм школе пливања обухвата 

обуку непливача узрасне категорије 

од 7 до 18 година. При 

евидентирању и пријави и основне 

амнезе пливачког знања, формирају 

се групе према критеријуму нивоа 

пливачког знања и узраста. 

Базен у оквиру 

Дома ученика 

Железничко 

техничке школе 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

субота 

(01.02.2020); 

уторком, 

четвртком, 

суботом и 

недељом (од 

02.02. - 

29.02.2020. 

године) 

субота 

(01.02.2020) од 

13:00 до 16:00; 

уторком и 

четвртком од 

13:00 до 16:00, 

суботом и 

недељом од 

14:00 до 16:00; 

27.02. и 

29.02.2019. 

године од 12:30 

до 15:30 

13 

Пливачки клуб  

"Термоелектрана 

Колубара" 

Спортски 

центар - 

базен, 11563 

Велики 

Црљени 

064/885-2681 
Зимска школа 

пливања 2020 

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. Програм је 

првенствено намењен деци која нису 

у могућности да похађају обуку за 

време трајања школске године. 

Спортски центар 

- базен, Велики 

Црљени 

од 01.02. - 

28.02.2020. 

године  

понедељком, 

уторком и 

четвртком 

од 17:30 до 19:30 



14 
Пливачки клуб 

Таурунум 

Градски 

парк 2, 

Земун 

011/3771-587 
Усавршавање 

техника пливања 
Усавршавање техника пливања 

КСЦ "Пинки - 

Земун", градски 

парк 2, Земун 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом, 

петком, 

суботом и 

недељом 

понедељком, 

средом и петком 

од 15:00 до 

16:00; суботом 

од 08:00 до 

09:00; недељом 

од 09:00 до 10:00 

15 
Пливачки клуб "11. 

Април" 

Аутопут 2, 

Нови 

Београд 

065/3186-

837; 

064/1137-962 

Школа пливања  

Програмом који би клуб реализовао 

у месецу фебруару 2020. 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 8 или 12 

часова као и обуку полупливача и 

рекреативног пливања у трајању од 

12 часова. За то време би се деци 

пружила основна знања у обуци 

непливача. 

СЦ "Нови 

Београд", 

Аутопут бр. 2, 

Нови Београд 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до недеље 

понедељком, 

средом и петком 

од 16:00 до 

17:00; уторком и 

четвртком од 

08:30 до 10:30 

као и од 15:00 до 

17:00; суботом 

од 15:00 до 16:00 

и недељом од 

09:00 до 10:00 

16 
Пливачки клуб 

Врачар 
Сјеничка 1 

064/203-

7742; 

060/192-2865 

Обука непливача 

и полупливача - 

школа пливања 

Тренинзи за сваку од група се 

организују 7 пута недељно у трајању 

од 1 сата. 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 са и без 

асистенције, основни принципи 

дисања у воденој средини, основни 

положаји у пливању, основе рада 

руку и ногу са начином дисања 

Базен Спортског 

центра Мирко 

Сандић - Врачар 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до недеље 

од понедељка до 

петка од 09:00 до 

12:00; суботом и 

недељом од 

15:00 до 16:00 

17 
Клуб за водене 

спортове Морнар 

Цара 

Душана 2 
063/221930 

Зимска школа 

пливања 2020 

Обука непливача, полупливача и 

пливача деце са подручја града 

Београда узраста од првог до осмог 

разреда ОШ и од првог до четвртог 

разреда СШ. Увођење спортско - 

рекреативних навика код циљне 

групе као и превнтивно дејство 

пливања у спречавању наставка 

деформитета кичменог стуба, свода 

стопала и сл, усвајање концепта 

активног слободног времена, 

спортског понашања, здравог 

живота и фер плеја. 

СЦ "Милан Гале 

Мушкатировић", 

Тадеуша 

Кошћушка  

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом и 

петком 

од 10:00 до 11:00 



18 

Пливачки клуб 

"Београдски пливачки 

клуб" 

Париске 

Комуне 3, 

Нови 

Београд 

065/2420-

006; 

063/340-518 

Зимска школица 

пливања БПК 

Упознавање деце са културом 

понашања на базену и поступцима 

пре / за време и након тренинга и 

физичке активности; Обука 

непливача и усавршавање пливачких 

стилова; Разна пригодна тестирања 

као провера стечених знања и 

способности 

СЦ "Милан Гале 

Мушкатировић", 

Тадеуша 

Кошћушка  

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

уторком, 

четвртком, 

суботом и 

недељом 

уторком и 

четвртком од 

19:15 до 20:15; 

суботом од 15:00 

до 16:00; 

недељом од 

16:00 до 17:00  

19 
Пливачки клуб 

"Ушће" 

Осијечка 23, 

Београд 

064/617-

2728; 

060/744-24-

54; 060/525-

62-61 

Зимска 

пливаоница ПК 

Ушће 

Спортско - рекреативни и 

едукативни садржај усавршавања 

пливачких техника. Програм 

усавршавања техника пливања је 

намењен деци која су прошла 

основну обуку пливања. У току 

зимског распуста акценат се ставља 

на усвајање технике пливања краул 

и леђно пливање, као и усвајање 

технике правилног дисања. 

Велики базен 

СЦ ташмајдан, 

Илије 

Гарашанина 26 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

уторком и 

четвртком 

од 19:00 до 20:00 

20 
Пливачки клуб 

"Ушће" 

Осијечка 23, 

Београд 

064/617-

2728; 

060/744-24-

54; 060/525-

62-61 

Научимо да 

пливамо 

Овај програм је намењен ученицима 

ОШ и СШ узраста од 7 до 18 година, 

који још нису научили да пливају. 

Кроз различите вежбе кретања и 

вежби у месту, плутања, правилног 

дисања, рада рукама, рада ногама уз 

велики број понављања и 

повезивања ових елемената 

доприноси се савладавању 

пливачких вештина. 

Мали базен ПД 

Мирко Сандић 

д.о.о. Београд - 

Врачар, 

Сјеничка 1 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка 
од 15:00 до 18:00 

21 
Пливачки клуб "ЛА 

Колубара" Лазаревац 

Др. Симе 

Ровинског 

14/12, 

Лазаревац 

064/1322-193 Школа пливања 

Учење технике два стила пливања, 

стартова, окрета и усавршавање бар 

једне технике пливања. Формирање 

и развој интересовања за бављење 

спортом код деце полазника 

стабилног интересовања. Основни 

тренинг, разноврсна припрема. 

Затворени базен 

СРЦ колубара, 

Лазаревац 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

уторком, 

четвртком и 

суботом 

уторком и 

четвртком од 

19:00 до 22:00; 

суботом од 19:30 

до 22:00 

22 Пливачки клуб НУН 

Радоја 

Дакића 

29/17, 

Београд 

062/322-443; 

063/8045-714 

Бесплатна школа 

пливања за 

ученике 

основних и 

средњих школа у 

Београду за 

време трајања 

зимског 

распуста 2020. 

године 

Програм школе пливања обухвата 

обуку непливача узрасне категорије 

од 7 до 18 година. При 

евидентирању и пријави и основне 

амнезе пливачког знања, формирају 

се групе према критеријуму нивоа 

пливачког знања и узраста. У односу 

на узрасну категорију и ниво 

пливачке способности, свако дете се 

разврстава у одређену групу. 

базен у оквиру 

ОШ 

"20.Октобар", 

Омладинских 

бригада 138, 

Нови Београд 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом, 

петком, 

суботом и 

недељом 

од 09:00 до 12:00 



23 
Пливачки клуб 

"Баракуда" 

Булевар 

Војводе 

Мишића 17, 

Београд 

062/555-854 
Организација 

школе пливања 

Учење технике два стила пливања, 

стартова, окрета и усавршавање бар 

једне технике пливања. Формирање 

и развој интересовања за бављење 

спортом код деце полазника 

стабилног интересовања. Основни 

тренинг, разноврсна припрема. 

Стицање минимума теоретских 

знања о техници пливања, 

стиловима пливања, дневном 

режиму, исхрани... 

базен СРЦ 

Дорћол, 

Дунавска 62 

од 03.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до недеље 

од понедељка до 

петка од 15:00 до 

15:45 и суботом 

и недељом од 

08:00 до 08:45 

24 
Пливачки клуб 

"Баракуда" 

Булевар 

Војводе 

Мишића 17, 

Београд 

062/555-854 
Организација 

школе пливања 

Учење технике два стила пливања, 

стартова, окрета и усавршавање бар 

једне технике пливања. Формирање 

и развој интересовања за бављење 

спортом код деце полазника 

стабилног интересовања. Основни 

тренинг, разноврсна припрема. 

Стицање минимума теоретских 

знања о техници пливања, 

стиловима пливања, дневном 

режиму, исхрани... 

базен C2 

Communication 

& Control, 

Макензијева 32 

од 03.02. - 

28.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка 
од 10:00 до 12:30 

25 
"Српски пливачки 

клуб" 

Вишњички 

венац 89/19, 

Београд 

063/204-700 
Београд без 

непливача 

Овај програм је намењен ученицима 

ОШ и СШ узраста од 7 до 18 година, 

који још нису научили да пливају. 

Кроз различите вежбе кретања и 

вежби у месту, плутања, правилног 

дисања, рада рукама, рада ногама уз 

велики број понављања и 

повезивања ових елемената 

доприноси савладавању пливачких 

вештина. саставни део часа је игра 

кроз коју се деца неприметно 

особађају страха од воде. 

Мали базен ПД 

Мирко Сандић 

д.о.о. Београд - 

Врачар, 

Сјеничка 1 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка 
од 12:00 до 14:00 

26 
Ватерполо клуб Стари 

град 

Господар 

Јевремова 31 

064/802-17-

70 

Зимска школица 

пливања 

Упознавање деце са културом 

понашања на базену и поступцима 

пре / за време и након тренинга и 

физичке активности; Обука 

непливача и усавршавање пливачких 

стилова; Разна пригодна тестирања 

као провера стечених знања и 

способности 

СЦ "Милан Гале 

Мушкатировић", 

Тадеуша 

Кошћушка  

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

уторком, 

четвртком, 

суботом и 

недељом 

уторком, 

четвртком и 

недељом од 

10:00 до 12:00; 

суботом од 11:00 

до 13:00 



27 
Ватерполо клуб 

Сингидунум 

Водоводска 

158ц 

063/181-29-

32 

Основна обука 

пливања и 

ватерпола за 

девојчице и 

дечаке 

Програм садржи две целине које 

обухватају елементе обуке пливања 

и елементе школе ватерпола. Свака 

целина садржи одговарајуће вежбе, 

које у свом саставу имају низ 

моторичких кретњи у води са и без 

реквизита. Вежбе су подељене на 

кретања у води у хоризонталном 

положају као и статичке вежбе у 

вертикалном положају. Деца која 

учествују у програму не морају да 

знају да пливају јер се програм 

одвија на платформи за обуку 

непливача. 

Базен СЦ 

Ташмајдан, 

Илије 

Гарашанина 26 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

уторком, 

суботом и 

недељом 

уторком од 20.00 

до 21:00; 

суботом и 

недељом од 

10:00 до 11:00 

28 
Ватерполо клуб за 

даме Таш 2000 

Илије 

Гарашанина 

26 

061/1857-203 

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, краул и леђна техника 

Базен СЦ 

Ташмајдан, 

Илије 

Гарашанина 26 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом и 

петком 

од 19:00 до 20:00 

29 
Женски ватерполо 

клуб Црвена Звезда 

Љутице 

Богдана 1а 
063/27-97-19 

Школица 

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, краул и леђна техника 

СЦ "Милан Гале 

Мушкатировић", 

Тадеуша 

Кошћушка  

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

уторком, 

четвртком и 

суботом 

уторком и 

четвртком од 

19:15 до 20:15 и 

суботом од 11:00 

до 12:00 

30 
Пливачки ватерполо 

клуб Земун 

Градски 

парк 2, 

Земун 

011/3771-660 
Усавршавање 

техника пливања 
Усавршавање техника пливања 

КСЦ "Пинки - 

Земун", градски 

парк 2, Земун 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом и 

петком 

од 11:00 до 13:00 

31 
Пливачки ватерполо 

клуб Нови Београд 

Градски 

парк 2, 

Земун 

011/3771-660 
Усавршавање 

техника пливања 
Усавршавање техника пливања 

КСЦ "Пинки - 

Земун", градски 

парк 2, Земун 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка 
од 16:00 до 17:00 



32 
Ватерполо клуб 

"Београд" 

Илије 

Гарашанина 

26 

011/3242-

458; 

069/108-0809 

Школа пливања 

и ватерпола 

Програм садржи две целине које 

обухватају елементе обуке пливања 

и елементе школе ватерпола. Свака 

целина садржи одговарајуће вежбе, 

које у свом саставу имају низ 

моторичких кретњи у води са и без 

реквизита. Вежбе су подељене на 

кретања у води у хоризонталном 

положају као и статичке вежбе у 

вертикалном положају. Деца која 

учествују у програму не морају да 

знају да пливају јер се програм 

одвија на платформи за обуку 

непливача. 

Базен СЦ 

Ташмајдан, 

Илије 

Гарашанина 26 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

четвртком, 

суботом и 

недељом 

четвртком од 

20:00 до 21:00; 

суботом и 

недељом од 

09:00 до 10:00 

33 Ватерполо клуб Таш 
Браничевска 

27, Београд 
062/311-824 

Обука за 

непливаче и 

усавршавање 

техника пливања 

Пројекат се бави тренажним 

процесом и обуком непливача и 

усавршавање технике пливања за 

време зимског школског распуста у 

периоду од 01.02. - 29.02.2020. 

године, прилагођено почетницима 

дечацима и девојчицама од 7 до 18 

година. Овакав приступ је доста 

сложенији у самој организацији јер 

захтева специфичну поделу 

пријављене деце и по почетном 

нивоу знања и по узрасним 

категоријама. 

Базен СЦ 

Ташмајдан, 

Илије 

Гарашанина 26 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године  

понедељком, 

средом, 

петком, 

суботом и 

недељом 

понедељком од 

21:00 до 22:00; 

средом и петком 

од 20:00 до 

21:00; суботом и 

недељом од 

17:00 до 18:00 

34 

Клуб корективног 

пливања, ватерпола и 

рекреације "Врачар" 

Сјеничка 1 

064/31-000-

32; 063/746-

87-64 

Обука пливања и 

ватерпола 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 

савладавју основне технике пливања 

(краул, и леђно, ватерполо пливање) 

Базен ПД Мирко 

Сандић д.о.о. 

Београд - Врачар 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

(осим 

15.02. 

16.02. и 

17.02.2019. 

године - 

државни 

празник) 

од понедељка 

до недеље 

(осим 15.02. 

16.02. и 

17.02.2020. 

године -  

државни 

празник) 

од понедељка до 

петка од 20:00 до 

22:00, суботом и 

недељом од 

19:00 до 20:00 

          



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 

27 

011/2658-747; 

2656-569 

Зимски 

спортски камп 

"Стари диф 

2020" 

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, џудо и скокови са мале 

трамбулине. 

Сала 1, 2, 4, 

свечана и 

борилачка сала 

Градског центра 

за физичку 

културу 

од 03.02. - 

14.02.2020. 

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 у 

фискултурној 

сали и обилазак 

Астрономске 

опсерваторије 

"Олимп 2020" 

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 и 

сокиће и програм се наставља 

обиласком Астрономске 

опсерваторије. 

ЈПСЦ "Олимп - 

Звездара", 

фискултурна 

сала и 

Астрономска 

опсерваторија 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 09:00 до 16:00 

3 

Јавно предузеће 

Спортски центар 

"Олимп - Звездара" 

Вјекослава 

Ковача 11 

011/241-23-

53; 066/296-

983 

Зимски камп на 

"Олимпу 2020" 

у Трим сали 

борилачки 

спортови 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: 

карате, џудо и кик бокс.  Након 

завршеног програма биће 

направљена пауза за сендвиче и 

сокиће и програм се наставља на 

клизалишту, где би са инструктором 

клизања деца учила основне технике 

клизања. 

ЈПСЦ "Олимп - 

Звездара", Трим 

сала и 

клизалиште 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 12:00 до 16:00 



4 

Јавно предузеће 

Спортски центар 

"Олимп - Звездара" 

Вјекослава 

Ковача 11 

011/241-23-

53; 066/296-

983 

Зимски камп на 

"Олимпу 2020" 

у Трим сали - 

плес, зумба, 

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 сокиће и програм се наставља на 

клизалишту, где би са инструктором 

клизања деца учила основне технике 

клизања. 

ЈПСЦ "Олимп - 

Звездара", Трим 

сала и 

клизалиште 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 08:00 до 15:00 

5 

Привредно друштво 

"Мирко Сандић" 

д.о.о. Београд - 

Врачар 

Сјеничка 1 011/2452-342 

Врачарски 

спортски камп 

за ученике 

основних и 

средњих школа 

Камп обухвата школу кошарке и 

одбојке и рекреативно пливање за 

ученике основних и средњих школа.  

Привредно 

друштво Мирко 

Сандић д.о.о. 

Београд - Врачар 

- велики базен и 

велика сала 

од 03.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

рекреативно 

пливање - 

понедељком, 

средом и петком 

од 11:00 до 

14:00; уторком и 

четвртком од 

10.00 до 14.00; 

школа кошарке 

за ОШ од 09:00 

до 10:00; за СШ 

од 10:00 до 

11:00; школа 

одбојке за ОШ 

од 11:00 до 

12:00; за СШ од 

12:00 до 13:00 

6 

Јавно предузеће за 

обављање послова из 

области спорта и 

рекреације, Сурчин 

Бановачка 1, 

Сурчин 
011/314-1600 

Нове спортске 

зимске авантуре 

у Бољевцима 

2020 

Спортски садржај би обухватио три 

спорта: кошарку, џудо и одбојку. 

Деца би тренирала и дружила се 10 

дана распуста, 3 сата дневно. Са 

децом би радили лиценцирани 

стручњаци са искуством. Сваки 

спорт би трајао по сат времена. Деца 

би могла да одаберу један, два и сва 

три спорта по жељи.  

Спортска сала 

Бољевци, ул. 

Браће Кокар 5, 

Бољевци, 

Сурчин 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

од 11:00 до 

14:00, осим 

задњег дана када 

је програм од 

11:00 до 15:00 

7 

Јавно предузеће за 

обављање послова из 

области спорта и 

рекреације, Сурчин 

Бановачка 1, 

Сурчин 
011/314-1600 

Спортске 

зимске авантуре 

Интеграл 2020 

Спортски садржај би обухватио три 

спорта: фудбал, стони тенис и 

атлетику. Деца би тренирала и 

дружила се 10 дана распуста, 3 сата 

дневно. Са децом би радили 

лиценцирани стручњаци са 

искуством. Сваки спорт би трајао по 

сат времена. Деца би могла да 

одаберу један, два и сва три спорта 

по жељи.  

Спортски 

комплекс 

"Интеграл", 

Бановачка 1, 

Сурчин 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

од 11:00 до 

14:00, осим 

задњег дана када 

је програм од 

11:00 до 15:00 



8 

Установа 

"Вождовачки центар 

Шумице" 

Устаничка 

125/1 

011/3472-947;    

064/3742-778 

Зимски 

спортски камп 

"Шумице 2020" 

Зимски спортски камп "Шумице 

2020" састоји се из шест 

програмских целина, а то су: Џудо, 

Кошарка, Рукомет, Одбојка, Стони 

тенис и Реални аикидо. Програм би 

се реализовао у великој сали и 

свечаној сали Установе као и у холу 

где се налазе столови за стони тенис. 

Велика и 

свечана сала и 

хол Установе 

Вождовачки 

центар Шумице 

од 03.02. - 

14.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

Џудо - уторком и 

четвртком од 12:00 

до 13:00; Реални 
аикидо - уторком и 

четвртком од 11:00 

до 12:00; одбојка  - 
понедељком и 

петком од 13:00 до 

14:00; уторком, 
средом и 

четвртком од 10:00 

до 11:00; стони 
тенис - 

понедељком и 

петком од 10:00 до 
11:00 и уторком, 

средом и 

четвртком од 13:00 
до 14:00;рукомет - 

понедељком, 

средом и петком од 
12:00 до 13:00; 

кошарка - 

понедељком, 
средом и петком од 

11:00 до 12:00 

9 

Завод за спорт и 

медицину спорта 

Републике Србије 

Кнеза 

Вишеслава 

72 

011/3555-288 

"Зимски 

спортски камп 

ЗСМСРС 2020" 

"Зимски спортски камп ЗСМСРС 

2020" је спортско - рекреативни 

камп за ученике ОШ и СШ који се у 

првом делу (првих 6 дана) 

организује кроз спровођење основне 

обуке спортских елемената одбојке, 

кошарке, фитнеса и стоног тениса, а 

у другом делу (других 6 дана) 

усавршавању савладаних елемената. 

Програм се састоји од елемената 

основне обуке, као и унапређења 

основних знања и вештина из 

наведених спортова. 

Кошаркашки 

терен у оквиру 

хале (кошарка и 

стони тенис),  

сала за 

борилачке 

спортове  (сала 2 

- фитнес) и сала 

4 - одбојка у 

Дому спортова 

ЗСМСРС на 

Кошутњаку 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка и само 

субота 

01.02.2020. 

године 

од 12:00 до 14:00 

10 
Установа спортски 

центар Вождовац 

Црнотравска 

4 
011/2667-780 

Зимски камп 

(школа 

рукомета, 

одбојке, 

теквондоа, 

стоног тениса и 

корективне 

гимнастике) 

Обука почетника (деца школског 

узраста ОШ и СШ) 

велика и мала 

сала, трим 

кабинет и салон 

за стони тенис у 

објекту УСЦ 

Вождовац, 

Црнотравска 4 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

школа рукомета 

од 08:00 до 

11:00; школа 

одбојке од 11:15 

до 12:15; школа 

стоног тениса од 

11:00 до 14:00; 

школа теквондоа 

од 11:00 до 13:00 

и школа 

корективне 

гимнастике од 

10:00 до 11:00 



11 

Установа за физичку 

културу спортско-

рекреативни центар 

"Пионирски град" 

Кнеза 

Вишеслава 

27 

011/7542-093; 

011/7542-094; 

011/7542-095 

Дечји зимски 

камп 

"МУЛТИРЕКРЕ

АСПОРТ+" 

Програм се реализује по принципу 

радионица. Планира се пет 

различитих активности с три 

различита тематска садржаја у 

свакој радионици. 

Радионице:полигонијада, 

корективна гимнастика, радионица 

фитнеса, забавно - рекреативна 

радионица и рвање са 

самоодбраном. Сва деца сваки дан 

пролазе свих пет програмских 

садржаја и имају сви заједно 

слободне активности (стони тенис, 

пикадо, шах, карпетбол, стони 

фудбал, зип лајн, уче кореографије и 

друге забавно - рекреативне 

садржаје). 

СРЦ 

"Пионирски 

град" 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године, у 

сменама 

од по три 

дана за 

сваку 

групу деце 

од понедељка 

до недеље 

дневни распоред 

је рад по 

радионицама од 

09:30 до 13:30 

(са паузом за 

ужину од 11:40 

до 12:00) и 

слобдне 

активности од 

13:30 до 15:00 

12 

Установа за вршење 

јавне службе у 

области физичке 

културе Спортски 

центар "Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Вука 

Караџића 73, 

Младеновац 

011/8236-101 

Камп 

борилачких 

спортова 

(карате, рвање и 

џудо) 

Рад на обуци са заинтересованим 

ученицима у  каратеу, рвању и 

џудоу. 

мала сала, 

фитнес сала и 

сала за рвање у 

Спортском 

центру 

"Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Младеновац 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

карате - 

понедељком, 

средом и петком 

од 20:00 до 

22:00; рвање - 

понедељком, 

средом и петком 

од 19:00 до 20:00 

и џудо - уторком 

и четвртком од 

19:00 до 20:00 

13 

Установа за вршење 

јавне службе у 

области физичке 

културе Спортски 

центар "Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Вука 

Караџића 73, 

Младеновац 

011/8236-101 

Зимски 

спортски камп 

(кошарка, 

одбојка и 

рукомет) 

Омогућити ученицима да се 

организовано и уз стручни надзор за 

време зимског распуста баве 

понуђеним спортским активностима 

Велика хала  у 

Спортском 

центру 

"Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Младеновац 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до суботе 

одбојка - 

понедељком, 

средом и петком 

од 15:00 до 

17:00; кошарка - 

уторком, 

четвртком и 

суботом од 15:00 

до 17:00 и 

рукомет - 

понедељком, 

средом и петком 

од 17:00 до 18:00  

14 

Установа за вршење 

јавне службе у 

области физичке 

културе Спортски 

центар "Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Вука 

Караџића 73, 

Младеновац 

011/8236-101 

Турнир у малом 

фудбалу млађих 

категорија, 

рекреативно 

стони тенис и 

рекреативно 

теретана 

Турнир у малом фудбалу млађих 

категорија, рекреативно стони тенис 

и рекреативно теретана 

велика сала, сала 

за стони тенис и 

теретана у 

Спортском 

центру 

"Љубомир 

Ивановић Геџа" 

Младеновац 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до недеље 
од 09:00 до 15:00 



15 

ЈП Спортско 

културни центар 

"Обреновац" 

Краља 

Александра I 

63, 

Обреновац 

064/8312-164 
Зимски камп 

020 

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, са 

паузама између спортова, уз 

освежење - кроасан и сок. Камп је 

бесплатан за све учеснике. 

Спортска хала, 

ЈП СКЦ 

Обреновац, 

Краља 

Александра I 63, 

Обреновац 

од 03.02. - 

14.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 
од 09:00 до 15:00 

16 

Туристичко - 

спортска организација 

Чукарица 

Шумадијски 

трг 2, 

Београд 

011/403-3967; 

011/403-39-

68 

Зимски 

спортски камп 

за основце - 

Чукарица 2020 

У склопу зимског кампа, који је 

намењен ученицима ОШ са 

Чукарице биће заступљени следећи 

спортови: Фудбал, Кошарка, 

Одбојка, Аикидо, Теквондо, 

Стреличарство. Деца ће се 

навикавати на тимски рад и 

дисциплину 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 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до петка 

понедељком и 

петком од 10:00 

до 13:00; 

уторком, средом 

и четвртком од 

09:30 до 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Ред

бр. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма            Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања                    Сатница 

1 

Пливачки клуб за 

особе са 

инвалидитетом 

Свимбо 

Светозара 

Милетића 

35, Земун 

069/153-0174 

Програм 

пливања за 

време зимског 

распуста "ВОДА 

СЛОБОДА" за 

децу са 

инвелидитетом и 

сметњама у 

развоју 

Програмске активности пројекта су 

укупно 3 и то: Тарапеутско пливање 

Haliwick обука, школа пливања и 

усавршавње технике пливања. 

Пројекат је намењен деци са 

инвалидитетом и са сметњама у 

развоју из редовних и специјалних 

школа, као и из днецних боравака за 

децу и омладину ометену у развоју. 

Поред усвајања основних вежби 

одржавања у води, са крајњим 

циљем усвајања одређене технике 

пливања у зависности од 

психофизичких могућности 

корисника, у оквиру програма ће се 

спроводити Haliwick обука тј. 

тарапеутско пливање у води, које 

подразумева пре свега релаксацију, 

одржавање равнотеже у води, рад у 

групи, дружење... 

базен ОШ "Лаза 

Костић", ул. 

Милентија 

Поповића 72, 

Нови Београд 

од 03.02. - 

28.02.2020. 

године 

понедеком, 

средом и 

петком 

од 15:30 до 16:30 

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 укупно 

4 локације, тако да просторно 

покрива већи део града. Активности 

се на свакој од локација реализују 2 

- 4 пута недељно, што обезбеђује 

континуитет и већи остварени 

ефекат примене истих 

СЦ 11. Април, 

СЦ Олимп, СЦ 

У Младеновцу, 

Ада Циганлија 

(балон Црвена 

Звезда, спортска 

вежбалишта на 

отвореном) 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до недеље 

СЦ Младеновац 

- понедељком, 

уторком, 

четвртком и 

петком; СЦ 

Олимп - 

уторком, 

четвртком, 

суботом и 

недељом; Ада 

Циганлија - 

средом и петком; 

СЦ 11. Април - 

средом и 

суботом; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕКРЕАТИВНО КЛИЗАЊЕ 

Ред

бр. Организатор Адреса Телефон 

Назив 

Програма            Садржај програма 

Место 

одржавања 

Дужина 

трајања 

(датум) 

Термини 

одржавања                    Сатница 

1 
Спортски центар 

"Ташмајдан" д.о.о. 

Илије 

Гарашанина 

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. 

Ледена дворана 

"Пионир" и 

Стадион 

Ташмајдан 

на 

Стадиону 

"Ташмајдан

" од 01.02. - 

16.02.2020. 

године; у 

Леденој 

дворани 

"Пионир" 

од 01.02. - 

17.02.2020. 

године 

од понедељка 

до недеље 

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 
011/7857-245 Зима на ади 2020 Рекреативно клизање Ада Циганлија 

од 01.02. - 

29.02.2020. 

године 

од понедељка 

до недеље 

рекреативно 

клизање од 10:00 

до 21:00 

3 

Јавно предузеће 

Спортски центар 

"Олимп - Звездара" 

Вјекослава 

Ковача 11 

011/241-23-

53; 066/296-

983 

Рекреативно 

клизање за 

школску децу 

"Олимп 2020" 

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 

01.02.2020. 

- 

29.02.2020. 

године  

од понедељка 

до петка 
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 


