
 

 

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ШКОЛА  

ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 2008-2021. ГОДИНЕ 
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Ред.  

бр. 
НАЗИВ УСТАНОВЕ МЕСТО 

БРОЈ И ДАТУМ 

РЕШЕЊА 
ПРЕДМЕТ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

1.  
Основна школа за образовање 

одраслих у Прокупљу 
Прокупље 

022-05-121/2008-07, 

30.09.2008. године 

делатност основног образовања и васпитања 

одраслих 

2.  ОШ "Вук Караџић" Ћуприја 
610-00-370/2009-07, 

15.07.2009. године 

остваривање посебног школског програма за 

образовање одраслих 

3.  
Школа за основно образовање 

одраслих "Доситеј Обрадовић" 

Лесковац, издвојено 

одељење у ОШ "Вук 

Караџић" у Лебану 

610-00-470/2009-07, 

22.09.2010. године 

делатност основног образовања одраслих 

организовањем издвојеног одељења у ОШ "Вук 

Караџић" у Лебану 

4.  ОШ "Душан Поповић" Белушић 
615-00-1/2010-07, 

28.09.2010. године 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих 

5.  
Школа за основно и средње 

образовање са домом "Свети Сава" 
Умка 

110-00-111/2011-07, 

9.02.2012. 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих лица са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

 

6.  
Школа за ученике оштећеног вида 

"Вељко Рамадановић" 
Земун 

610-00-196/2012-07, 

19.06.2012. године 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих лица оштећеног вида 

7.  Основна школа „Његош“ Ниш Ниш 
022-05-27/2012-07, 

27.06.2012. године 

у седишту (делатност основног образовања и 

васпитања за ученике од првог до осмог 

разреда и остваривање припремног 

предшколског програма), а у издвојеном 

одељењу, Трг краља Милана 8 (остваривање 

школског програма за основно образовање 

одраслих) 

8.  
ОШ „Свети Сава“ (за образовање 

ученика са сметњама у развоју) 
Шабац  

610-00-336/2012-07,  

03.10.2012. године 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих са сметњама у развоју 

9.  

Основна школа "Љубомир 

Аћимовић" (за образовање ученика 

са сметњама у развоју) 

Обреновац 
022-05-29/2012-07, 

17.12.2012. године 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих лица са сметњама у 

развоју и инвалидитетом 

10.  Основна школа "Милоје Павловић"  
Београд, НХ Милосава 

Влајића 1 

610-00-214/2013-07, 

28.08.2013. 

школски програм за основно образовање 

одраслих, односно обављање делатности 

основног образовања одраслих лица са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, у трајању 

од четири године, у једном одељењу 
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11.  Основна школа "Душан Поповић"  Белушић 

Број: 022-05-55/2013-07 

11.09.2013. године (веза 

број 615-00-1/2010-07, 

28.09.2010.године) 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих, односно наставног 

програма основног образовања одраслих по 

моделу функционалног основног образовања 

одраслих 

12.  
Основна школа "Младост" у 

Књажевцу 

Књажевац, Боре 

Станковића бб 

022-05-42/2013-07  

17.12.2013. године 

(веза 610-00-876/2007-07 

од 18.11.2008. године) 

остваривање школског програма за основно 

образовање одраслих, односно наставног 

програма основног образовања одраслих по 

моделу функционалног основног образовања 

одраслих 

13.  
Основна школа "Вук Караџић" у 

Крушевцу 

Крушевац, ул. 

Југовићева бр. 11 

022-05-31/2012-07, 

14.01.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања, 

у седишту и остваривање школског програма 

за образовање одраслих, односно обављање 

делатности основног образовања одраслих у 

издвојеном одељењу, ул. Балканска бр. 57/А 

у Крушевцу 

14.  
Основна школа "Бранко Пешић" 

у Земуну 

Београд, Земун, ул. 

Светотројичина бр. 4 

022-05-45/2013-07 

16.01.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих 

15.  
Школа за основно образовање 

одраслих "Обреновац" у Обреновцу 

Београд, Обреновац, ул. 

Милоша Обреновића 

бр. 143 и ул. 

Београдског батаљона 

бр. 10ц 

610-00-653/2013-07 

17.01.2014. 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих 

16.  
Основна школа за образовање 

одраслих у Врању 

Врање, ул. Кнеза 

Милоша бр. 26 

022-05-38/2013-07 

20.01.2014. 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих 
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17.  
Основна школа "Доситеј 

Обрадовић" у Ћићевцу 

Ћићевац, Ђуре 

Даничића бр. 6 

(седиште) и Појате, 

Лучина и Плочник 

(издвојена одељења) 

022-05-56/2013-07, 

04.03.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту, у првом и другом 

циклусу и у издвојеним одељењима, у 

првом циклусу и делатност основног 

образовања одраслих, у првом, другом и 

трећем циклусу. 

18.  

Школа за основно образовање 

одраслих Младеновац у 

Младеновцу 

Младеновац, ул. Краља 

Петра Првог бр. 175/ II  

022-05-57/2013-07,  

10.03.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих 

19.  
Школа за основно образовање 

одраслих "Ђуро Салај" у Београду 

Београд, ул. Немањина 

бр. 28 (издвојена 

одељења Жарково, 

Лазаревац, Барајево, 

Сремчица, Ледине, 

Старо сајмиште и 

Ресник 

022-05-65/2013-07,  

14.03.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих у школском 

простору у ул. Војводе Миленка бр. 33 

20.  
Основна школа "Академик 

Миленко Шушић" Гуча 

Гуча (седиште), 

општина Лучани 

(издвојена одељења Рти, 

Горња Краварица, 

Турица и Тијање)  

022-05-49/2013-07 

21.03.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања 

у седишту, у првом и другом циклусу и у 

издвојеним одељењима, у првом циклусу и 

делатност основног образовања одраслих, у 

првом, другом и трећем циклусу. 

21.  

Школа за основно образовање 

одраслих "Доситеј Обрадовић" у 

Лесковцу 

Лесковац (седиште) и 

издвојена одељења 

(Грделица, Власотинце, 

Бојник и Лебане) 

611-00-2227/2013-07, 

28.03.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног основног 

образовања одраслих 

22.  
Основна школа "Јован Јовановић 

Змај" Алексиначки Рудник 

Алексиначки Рудник 

(седиште) и издвојена 

одељења (Бобовиште, 

Рутевац, Вукашиновац, 

Делиград и Брадарац) 

022-05-52/2013-07, 

16.04.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања 

остваривањем наставног плана и програма 

основног образовања и васпитања и 

делатност основног образовања одраслих, у I, 

II и III циклусу 
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23.  
Основна школа "Вук Караџић" у 

Степојевцу 

Степојевац, ул 7. 

октобра б.б. (седиште) и 

Врбовно  и Лесковац 

(издвојена одељења) 

022-05-60/2013-07, 

29.04.2014. године 

 

делатност основног образовања и васпитања 

остваривањем наставног плана и програма 

основног образовања и васпитања, у седишту 

у Степојевцу и у издвојеним одељењима 

Врбовно и Лесковац и делатност основног 

образовања одраслих остваривањем 

наставног плана и програма по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих, у седишту у Степојевцу и у 

Соколову, издвојеном одељењу Основне 

школе "Свети Сава" Велики Црљени.  

 

24.  
Основна школа "Лела Поповић" 

Миљковац 
Миљковац, Ниш 

022-05-61/2013-07 

14.05.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу 

25.  
Основна школа "Милорад 

Лабудовић Лабуд" Барошевац 

Барошевац, ул. 

Милорада Лабудовића 

бр. 34 (седиште) и 

издвојена одељења 

(Бистрица, Стрмово и 

Зеоке) 

022-05-111/2013-07 

27.05.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања 

остваривањем наставног плана и програма 

основног образовања и васпитања, у седишту 

у Барошевцу и у издвојеним одељењима 

Бистрица, Стрмово и Зеоке и делатност 

основног образовања одраслих остваривањем 

наставног плана и програма по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих 

26.  
Основне школе „Вук Караџић“ 

Шабац 

Шабац, ул. Вука 

Караџића (седиште) и 

издвојена одељиња 

(Мачвански 

Причиновић, 

Касарске ливаде, 

Табановић и 

Шеварице 

022-05-64/2013-07 

30.05.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Шапцу и у 

издвојеним одељењима у Мачванском 

Причиновићу, Касарским ливадама, 

Табановићу и Шеварицама  и остваривање 

школског програма за образовање одраслих 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих 
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27.  

Основна школа „Душан Тасковић 

Срећко” 
 

Сићево (седиште) и  

село Островица и 

насеље Островица 

(издвојена одељења)  

022-05-78/2013-07 

25.06.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Сићеву и у 

издвојеним одељењима у селу Островица и 

насељу Островица и остваривање школског 

програма за образовање одраслих по 

моделу функционалног основног 

образовања одраслих у Сићеву 

28.  
Основна школа „Вук Караџић” 
 

Стубал, Владичин Хан 

(седиште) и Прибој, 

Мазараћ, Врбово, 

Богошево, Грамађе и 

Лепеница (издвојена 

одељења) 

022-05-46/2013-07 

26.06.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Стублу и у 

издвојеним одељењима у Прибоју, 

Мазараћу, Врбову, Богошеву, Грамађу и 

Лепеници и остваривање школског 

програма за образовање одраслих по 

моделу функционалног основног 

образовања одраслих у Стублу 

29.  Основна школа „Јован Цвијић“ Сирча, Краљево 
022-05-87/2013-07 

30.06.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у  првом и другом циклусу и 

остваривање школског програма за 

образовање одраслих  у првом, другом и 

трећем циклусу  

30.  
Основна школа „Вељко 

Дугошевић“ 

Турија (седиште) и 

Каона (издвојено 

одељење)  

022-05-66/2013-07 

14.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Турији и у 

издвојеном одељењу у Каони и 

остваривање школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у Турији 
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31.  
Oсновна школа „Живадин 

Апостоловић“ 

Трстеник (седиште) и 

Богдање (издвојено 

одељење) 

022-05-67/2013-07 

15.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Трстенику и у 

издвојеном одељењу у Богдању и 

остваривање школског програма за 

образовање одраслих у првом, другом и 

трећем циклусу у Трстенику 

32.  

Школа за основно образовање 

одраслих "Браћа Стаменковић" у 

Београду 

Београд, ул. 

Митрополита Петра бр. 

8  

022-05-93/2013-07,  

18.07.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих  

33.  Oсновна школа „Велика Дренова“ 

Велика Дренова 

(седиште) и Селиште и 

Страгари (издвојена 

одељења) 

022-05-59/2013-07 

22.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Великој Дренови и 

у издвојеним одељењима у Селишту и 

Страгарима и остваривање школског 

програма за образовање одраслих у првом, 

другом и трећем циклусу у Великој 

Дренови 

34.  
Основна школа „Свети Сава“ 

Липнички Шор 

Липнички Шор 

(седиште) и Козјак и 

Јелав (издвојена 

одељења) 

022-05-81/2013-07 

24.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту у Липничком Шору, 

у првом и другом циклусу и у издвојеним 

одељењима у Козјаку и Јелаву, у првом 

циклусу, као и за остваривања новог 

наставног плана и програма - школског 

програма за образовање одраслих по 

моделу функционалног основног 

образовања одраслих 
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35.  
Основна школа „Стојан 

Новаковић“ Блаце 

Блаце (седиште) и 

издвојена одељења (2 

осморазредна и 17 

четвороразредна) 

022-05-77/2013-07 

28.07.2014. 

делатност основног образовања и 

васпитања и остваривање новог наставног 

плана и програма - школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих, у првом, другом и трећем 

циклусу 

36.  
Основна школа „Велимир 

Маркићевић” у Мајданпеку 

Мајданпек (седиште) и 

издвојено одељење у 

Дебелом Лугу 

022-02-36/2014-07 

30.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања и остваривање новог наставног 

плана и програма - школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих 

37.  
Основнa школa “Вера 

Радосављевић” у Неготину 

Неготин (седишта) и 

издвојена одељења у у 

Самариновцу, Речкој, 

Брестовцу, Сиколу и 

Мокрању 

022-05-4/2014-07 

31.07.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања и остваривање новог наставног 

плана и програма - школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих 

38.  

Основна школа „Херој Радмила 

Шишковић“ у Смедеревској 

Паланци 

Смедеревска Паланка, 

ул. Змај Јовина бр. 27 

022-05-6/2014-07 

04.08.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања од првог до осмог разреда  и 

остваривање новог наставног плана и 

програма - школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих, у првом, другом и трећем 

циклусу 
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Ред.  

бр. 
НАЗИВ УСТАНОВЕ МЕСТО 

БРОЈ И ДАТУМ 

РЕШЕЊА 
ПРЕДМЕТ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

39.  
Основна школа  „Попински 

борци” у Врњачкој Бањи 

Врњачка Бања, , ул. 

Хероја Маричића бр. 

12 (седиште) и 

издвојена одељења 

Пискавац, Врњачка 

Бања, Липова и 

Станишинци 

022-05-48/2013-07 

27.08.2014. године 

обављање делатности основног образовања и 

васпитања у седишту у Врњачкој Бањи и 

издвојеном одељењу Пискавац у првом и 

другом циклусу и у издвојеним одељењима у 

Липови и Станишинцима у првом циклусу и 

остваривање школски програм за образовање 

одраслих, односно обављање делатности 

основног образовања одраслих остваривањем 

наставног плана и програма по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу. 

40.  
Основна школа "Јован Јовановић 

Змај" 
Салаш 

022-05-19/2012-07, 

23.09.2014. године  

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту у Салашу и у издвојеним одељењима 

у Копривници, Великој Јасикови, Глоговици, 

Дубочану, Метришу, Бруснику, Табаковцу и 

Малој Јасикови и делатност основног 

образовања одраслих остваривањем наставног 

плана и програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих 

41.  Основна школа „Милинко Кушић“  
Ивањица 

ул. 13. септембар бр. 54 

022-05-7/2014-07 од 

20.10.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту, у првом и другом циклусу и у 

издвојеним одељењима Буковица, Лиса и 

Рашчићи у првом циклусу и делатност 

основног образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих, 

у првом, другом и трећем циклусу, као и 

делатност основног образовања и васпитања 

ученика са сметњама у развоју у седишту 
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бр. 
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ПРЕДМЕТ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

42.  
Основна школа „Добрила 

Стамболић“  

Сврљиг 

ул. Радетова бр. 25 

022-05-85/2013-07 од 

21.10.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту и у издвојеним одељењима Гушевац и 

Лалинац, у првом и другом циклусу и у 

издвојеним одељењима Преконога, Драјинац, 

Бурдимо, Рибаре, Белоиње, Црнољевица, 

Нишевац, Извор, Грбавче и Округлица, у првом 

циклусу и делатност основног образовања 

одраслих по моделу функционалног основног 

образовања одраслих, у првом, другом и 

трећем циклусу  

43.  
Основна школа "Лела Поповић" 

Миљковац 
Миљковац, Ниш 

022-05-61/2013-07 

29.10.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу, у 

издвојеном одељењу у КПЗ-у у Нишу 

44.  
Основна школа за образовање 

одраслих Прокупље 

Прокупље, ул. Кнез 

Михајлова бр. 55 

022-05-45/2014-07 

31.10.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу 

45.  

Школа за основно образовање 

одраслих Младеновац у 

Младеновцу 

Младеновац, ул. Краља 

Петра Првог бр. 175/ II  

022-05-57/2013-07,  

05.11.2014. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих - трећи 

циклус, у складу са Правилником о 

наставном плану и програму основног 

образовања одраслих 

46.  Основна школа „Васа Чарапић“  
Београд, Бели Поток, 

ул. Авалска бр. 48а 

022-05-68/2013-07, 

06.11.2014. године 

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту и у издвојеним одељењима Пиносава 

и Зуце, од I до VIII разреда и делатност 

основног образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 
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бр. 
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БРОЈ И ДАТУМ 

РЕШЕЊА 
ПРЕДМЕТ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

47.  
Основна школа "Вук Караџић" 

Печењевце 

Печењевце, Лесковац, 

ул. Воје Митровића 4 

022-05-36/2013-07, 

09.12.2014. 

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту и у осам издвојених одељења и 

делатност основног образовања одраслих по 

моделу функционалног основног образовања 

одраслих, у I, II и III циклусу 

48.  
Основна школа „Доситеј 

Обрадовић“ у Смедереву 

Смедерево, ул. Ђуре 

Даничића бр. 84 

022-05-50/2013-07 

18.12.2014. године 

делатност основног образовања и 

васпитања од првог до осмог разреда  и 

остваривање новог наставног плана и 

програма - школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих, у првом, другом и трећем 

циклусу 

49.  
Школа за основно образовање 

одраслих "Обреновац" у Обреновцу 

Београд, Обреновац, ул. 

Милоша Обреновића 

бр.  143 

022-05-25/2014-07 
30.04.2015. 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих и у трећем 

циклусу образовања – Основно опште 

образовање и обука за занимање 

50.  
Основна школа „Жарко 

Зрењанин” 

Велико Лаоле, 

Петровац на Млави 

610-00-967/2014-07, 

06.05.2015. године 

делатност основног образовања одраслих, 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих, у седишту Школе 

51.  
Основна школа "Вук Караџић" 

Крушевац 

Крушевац, Југовићева 

11 

022-05-55/2015-07 од 06. 

08. 2015. године 

обављање делатности основног образовања 

одраслих по моделу функционалног 

основног образовања одраслих, односно 

остваривање школског програма за 

образовање одраслих у издвојеном 

одељењу-простору Васпитно-поправног 

дома у Крушевцу 
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БРОЈ И ДАТУМ 

РЕШЕЊА 
ПРЕДМЕТ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

52.  
Основна школа „Радица 

Ранковић” Лозовик 

Лозовик, Трг 

првобораца бр. 7 

022-05-84/2013-07 од 

23.09.2015. године 

обављање делатности основног образовања 

и васпитања од петог до осмог разреда, у 

седишту и у издвојеним одељењима у 

насељу Бугар мала и Црквен мала, од првог 

до четвртог разреда, као и остваривање 

новог наставног плана и програма - 

школског програма за образовање одраслих 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих, у првом, другом и 

трећем циклусу 

53.  

Школa за основно и средње 

образовање „Иво Лола Рибар” 

Краљево 

Краљево, Доситејева 

бр. 5/4 

022-05-60/2014-07 од 

20.10.2015. године 

делатност основног образовања и 

васпитања ученика са сметњама у развоју и 

делатност основног образовања одраслих 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих 

54.  
Основна школа за образовање 

одраслих у Чачку 

Чачак, Жупана 

Страцимира бр. 9 

022-05-7/2015-07 од 

21.10.2015. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу 

55.  
Основна школа „Свети Сава” 

Пожаревац 

Пожаревац, Војске 

Југославије бр. 18 

022-05-34/2013-07 од 

24.11.2015. године 

делатност основног образовања и васпитања у 

седишту и у издвојеном одељењу Ћириковац и 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања одраслих 

у првом, другом и трећем циклусу 

56.  
Школа за основно образовање 

одраслих "Ђуро Салај" у Београду 

Београд, ул. Немањина 

бр. 28 (издвојена 

одељења Жарково, 

Лазаревац, Барајево, 

Сремчица, Ледине, 

Старо сајмиште, Ресник  

и Сурчин 

022-05-65/2013-07,  

30.11.2015. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма по моделу функционалног 

основног образовања одраслих у издвојеним 

одељењима, према Одлуци о мрежи 

основних школа у Београду 
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57.  Основна школа „Вук Караџић” Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде 

бр. 6 

022-05-106/2013-07 од 

05.01.2016. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту и у издвојеном 

одељењу у Слатини и делатност основног 

образовања одраслих, односно остваривање 

наставног плана и програма образовања 

одраслих по моделу функционалног 

основног образовања одраслих у првом, 

другом и трећем циклусу 

58.  
Основна школа „Свети Сава” 

Пожаревац 

Пожаревац, ул. Војске 

Југославије бр. 18 

610-00-1375/2015-07 од 

22.02.2016. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање наставног плана и 

програма образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих, у издвојеним одељењима у 

простору Казнено-поправног завода за 

жене у Пожаревцу и простору Казнено-

поправног завода у Пожаревцу - Забела 

59.  
Основна школа „12. децембар” 

Сјеница 
Сјеница, ул. Нова бб 

022-05-90/2014-07 од 

23.05.2016. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту и у издвојеним 

одељењима Багачиће, Дунишиће, Вапа и 

Фијуље и делатност основног образовања 

одраслих, односно остваривање наставног 

плана и програма образовања одраслих по 

моделу функционалног основног 

образовања одраслих у првом, другом и 

трећем циклусу  

60.  

Школа за основно образовање 

одраслих „Раднички 

универзитет” Приштина, са 

седиштем у Штрпцу 

Штрпце, Косовска 

Митровица 

022-05-208/2016-07 од 

12.06.2017. године 

делатност основног образовања одраслих у 

седишту и издвојеним одељењима у првом, 

другом и трећем циклусу 
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61.  
Школa за основно образовање 

одраслих „Ђуро Салај”  

Београд, ул. 

Немањина бр. 28 

022-05-65/2013-07 од 

30.04.2018. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање новог наставног 

програма – школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у издвојеном одељењу у простору 

Казнено-поправног завода Београд, у 

Падинској Скели 

62.  
Основна школa „Лела Поповић” 

Миљковац  
Миљковац 

022-05-214/2017-07 од 

14.06.2018. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање новог наставног 

програма – школског програма за 

образовање одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у издвојеним одељењима у 

Житорађи и Дољевцу 

63.  
Основна школа „Надежда 

Петровић” 
Сићево 

610-00-1394/2017-07 од 

11.12.2018. године 

делатност основног образовања одраслих, 

односно остваривање програма основног 

образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у издвојеним одељењима у 

општини Бела Паланка, у просторијама 

Основне школе „Љупче Шпанац” и 

општини Мерошина, у просторијама 

Основне школе „Јастребачки партизани”, у 

првом, другом и трећем циклусу 

64.  
Основна школа за образовање 

одраслих Прокупље 
Прокупље 

022-05-96/2018-07 од 

28.06.2019. године 

делатност основног образовање одраслих 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих у издвојеном 

одељењу Житни Поток 
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65.  
Основна школа „Драгиша 

Луковић Шпанац“ 

Белошевац, 

Крагујевац 

022-05-485/2019-07 од 

06.03.2020. године 

делатност основног образовања и 

васпитања у седишту и издвојеним 

одељењима и остваривање новог програма 

основног образовања одраслих  

66.  
Основна школа „Вук Караџић“ 

Житковац 
Житковац 

022-05-43/2019-07 од 

13.07.2020. године 

остваривање програма основног 

образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у првом, другом и трећем 

циклусу 

67.  
Основна школа „Јован 

Аранђеловић“ Црвена Река 

Црвена Река, Бела 

Паланка 

022-05-175/2019-07 од 

20.08.2020. године 

остваривање програма основног 

образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у првом, другом и трећем 

циклусу 

68.  
Основна школа „Душан 

Радовић“ Пирот 

Пирот, ул. 

Занатлијска бб 

022-05-63/2020-07 од 

01.09.2020. године 

остваривање програма основног 

образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих у првом, другом и трећем 

циклусу 

69.  

Школа за основно и средње 

образовање „Вукашин 

Марковић“ Крагујевац 

Крагујевац, ул. Јанка 

Веселиновића бб 

022-05-51/2020-07 од 

10.09.2020. године 

остваривање програма основног 

образовања одраслих по моделу 

функционалног основног образовања 

одраслих 

70.  
Основна школа „Митрополит 

Михаило“ Сокобања 

Сокобања, ул. 

Митрополита 

Михаила бр. 5 

022-05-430/2019-07 од 

30.08.2021. године 

делатност основног образовања одраслих 

по моделу функционалног основног 

образовања одраслих 
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