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ВЕРИФИКОВАНЕ ПРИВАТНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

НАЦИОНАЛНЕ (ДОМАЋЕ) ШКОЛЕ 
 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

1.  
Приватна основна школа 

"Плави круг" 
физичко лице  

 
Београд, Ђорђа Огњановића 2 

022-05-143/2006-07, 13.10.2006. године 

(делатност основног образовања и васпитања од 

I до IV разреда) и 022-05-143/2006-07, 

24.08.2009. године  (делатност основног 

образовања и васпитања од V до VIII разреда)  

2.  
Приватна основна школа 

"Руђер Бошковић" 
физичко лице  
 

Београд, Пушкинова 1ц (Кнеза 

Вишеслава 17) 

022-05-41/2005-03, 20.04.2005. године – 

(делатност основног образовања и васпитања од 

I до V разреда) и 610-00-134/2007-07, 

26.03.2007. године (делатност основног 

образовања и васпитања од VI до VIII разреда) 

3.  
Основна школа 

"Креативно перо" 
физичко лице  
 

Београд, Толстојева 58 (седиште) и 

издвојена одељења у ул. Толстојева 

51 и у ул. Чакорска бр. 3 

 022-05-00265/2006-03 од 18.01.2007. године 

(делатност основног образовања и васпитања од 

I до VIII разреда), 022-05-10/2012-07, 31.08.2012. 

године (делатност основног образовања и 

васитања од V до VIII разреда и у издвојеном 

одељењу) и 022-05-10/2012-07, 16.09.2014. 

године (делатност основног образовања и 

васитања од V до VIII разреда и у издвојеном 

одељењу) 
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4.  

Приватна основна школа 

"Владислав Петковић 

Дис" 

физичко лице  
 

Београд, Интернационалних бригада 

57 

022-05-118/2006-03, 26.04.2006. године 

(делатност основног образовања и васпитања од 

I до VIII разреда) и 022-05-21/2012-07, 

16.10.2012. године  (обављање делатности у 

новом седишту) 

5.  
"Монтесори основна 

школа" 
физичко лице  
 

Београд, Жанке Стокић бр. 11 

022-05-46/2014-07, 9.10.2014. године 

(делатност основног образовања и васпитања за 

ученике од I до VIII разреда и остваривање 

припремног предшколског програма) 

веза: 

022-05-71/2011-07, 05.03.2014. године, 

(делатност основног образовања и васпитања у 

другом циклусу за ученике од V до VIII разреда) 

(веза: 022-05-71/2011-07, 24.09.2012. године, 

(делатност основног образовања и васпитања од I 

до IV разреда);  022-05-71/2011-07, 08.03.2012. 

године;  610-00-338/2013-07, 03.09.2013. године 

(делатност предшколског васпитања и образовања 

остваривањем припремног предшколског 

програма) 

6.  Основна школа "Бејза" 
странo физичкo лицe  

 
Београд, Орфелинова 57 

022-05-11/2012-07, 21.05.2012. године (делатност 

основног образовања и васпитања од  I до IV 

разреда) и  022-05-11/2012-07, 16.04.2013. 

(делатност основног образовања и васпитања од  

V до VIII разреда) и 022-05-11/2012-07, 06.03.2014. 

(остваривање припремног предшколског 

програма) 
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7.  

Основна школа 

“Повратак природи” 

(нови назив Основна 

школа „Коста Вујић“, 

почев од школске 

2016/2017 године) 

правно лице 

 
Београд, Земун, Добановачка 56 

022-05-6/2015-07, 27.03.2015. године 

(почетак рада и обављање делатности основног 

образовања и васпитања, од I до VIII разреда, 

почев од школске 2015/2016 године) 

8.  

Основна школа „Елитна 

основна школа 

Бајевица“ 

физичко лице Нови Пазар 

022-05-8/2015-07, 10.06.2015. године 

(почетак рада и обављање делатности основног 

образовања и васпитања, од I до VIII разреда и 

остваривање припремног предшколског програма, 

почев од школске 2015/2016 године) 

 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

1.  
Основна музичка школа 

"АМАДЕУС" 
физичко лице  

 
Београд, Пазинска 28 

022-05-41/2007-07, 29.10.2007. године  (делатност 

основног музичког образовања и васпитања од I 

до III разреда) и 022-05-41/2007-07, 4.09.2009. 

годинев (делатност основног музичког 

образовања и васпитања од IV до VI разреда)  
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1.  
„Chartwell 

Internacional School“  
страно физичко лице  

 
Беoград, Лацковићева 6 

022-05-30/2012-07, 07.06.2013. године 

(остваривање страног програма - одобрење за 

остваривање Британског Националног Програма 

за млађе узрасте British National Curiculum for 

Foundation and Key stage 12, за ученике до петог 

разреда основне школе (за узраст од 5 до 10 

година), као и Кембриџ наставне планове и 

програме, за ученике од седмог до тринаестог 

разреда (узраст од 11 до 18 година) 

2.  

"International Primary 

School"  
 

страно физичко лице  

 

Београд Темишварска бр. 2, Сењак, 

општина Савски Венац 

022-05-31/2014-07, 22.04.2015. године за 

почетак рада и остваривање Националног 

наставног плана и програма Енглеске за децу 

предшколског узраста (узраст од шест месеци 

до пет година) и ученике од првог до шестог 

разреда (узраст од пет до једанаест година) –  

веза: решење од 14.08.2014. године и 

17.10.2014. године 

3.  
„Brook Hill 

International School“ 

страно правно лице 

 
Београд, Аугуста Цесарца бр. 2 

022-05-102/2013-07 од 27.04.2015. године за 

почетак рада и остваривање наставног плана и 

програма Уједињеног Краљевства, односно 

обављање делатности по Cambridge програму 

предшколског, основног и средњег 

образовања и васпитања 
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4.  
„Prima International 

Scholl” 

страно правно лице 

 
Београд, Хумска бр. 22 

611-00-399/2014-07 од 20.07.2015. године 

за остваривање наставног плана и програма 

Cambridge универзитета из Уједињеног 

Краљевства, од првог до тринаестог разреда у 

четири фазе у трајању 3, 4, 3, 4 године, 

односно обављање делатности предшколског, 

основног и средњег образовања и васпитања, 

а по Cambridge Internationale Primary 

Programme, број Cambridge International 

Centre - EA018 
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