
ВЕРИФИКОВАНЕ ПРИВАТНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ (ДОМАЋИХ) ШКОЛА 
 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

1.  
Приватна основна школа 

"Руђер Бошковић" 

физичко лице  

 

Београд,  

ул. Кнеза Вишеслава бр. 17 

022-05-41/2005-03, 20.04.2005. године и 610-00-134/2007-07, 

26.03.2007. године (делатност основног образовања и васпитања 

од I до VIII разреда) 

2.  
Приватна основна школа 

"Плави круг" 

физичко лице  

 

Београд,  

ул. Ђорђа Огњановића бр. 2 

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

24.08.2009. године  (делатност основног образовања и васпитања 

од I до VIII разреда)   

3.  
Основна школа 

"Креативно перо" 

физичко лице  

 

Београд,  

ул. Толстојева 58 (седиште) и ул. 

Толстојева бр. 51 и  ул. Чакорска 

бр. 3 (издвојена одељења)  

 022-05-00265/2006-03 од 18.01.2007. године, 022-05-10/2012-07, 

31.08.2012. године и 022-05-10/2012-07, 16.09.2014. године 

(делатност основног образовања и васпитања у седишту од I до 

VIII разреда и у издвојеним одељењима од V до VIII) 

4.  

Приватна основна школа 

"Владислав Петковић 

Дис" 

физичко лице  

 

Београд,  

ул. Интернационалних бригада 

бр. 57 

022-05-118/2006-03, 26.04.2006. године и 022-05-21/2012-07, 

16.10.2012. године (делатност основног образовања и васпитања 

од I до VIII разреда) 

5.  
"Монтесори основна 

школа" 

физичко лице 

 

Београд,  

ул. Жанке Стокић бр. 11 

022-05-71/2011-07, 08.03.2012. године,  

022-05-71/2011-07, 24.09.2012. годинe, 

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

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

022-05-46/2014-07, 09.10.2014. године, 

 (делатност основног образовања и васпитања од I до VIII разреда и 

остваривање припремног предшколског програма) 
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Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

6.  
Основна школа  

“Коста Вујић”  

правно лице 

 

Београд,  

Земун, ул. Добановачка бр. 56 

022-05-6/2015-07, 27.03.2015. године 

(делатност основног образовања и васпитања од I до VIII разреда, 

почев од школске 2015/2016. године) 

7.  

Основна школа  

„Елитна основна 

школа Бајевица“ 

 

физичко лице Нови Пазар 

022-05-8/2015-07, 10.06.2015. године 

(делатност основног образовања и васпитања од I до VIII разреда и 

остваривање припремног предшколског програма, почев од 

школске 2015/2016. године) 

прекид обављања делатности од школске 2020/2021.  

до краја школске 2021/2022. године 

8.  
Oсновна школа 

„Савремена“ 
правно лице 

Београд,  

Нови Београд,  

ул. Омладинских бригада бр. 86 

022-05-264/2017-07, 02.04.2018. године (делатност основног 

образовања и васпитања од I до VIII разреда и остваривање 

припремног предшколског програма, почев од школске 

2018/2019. године) – почев од школске 2019/2020. године 

9.  

Приватна основнa 

школa  

„Црњански” 

физичко лице 
Јагодина,  

ул. Чочетова бр. 3М 

022-05-296/2017-07 oд 30.05.2018. године 

(делатност основног образовања и васпитања од I до VIII 

разреда, почев од школске 2018/2019. године) 

10.  
Основна школа 

 „Мина Караџић”  
правна лица 

Београд,  

ул. Љутице Богдана бр. 46  

022-05-130/2019-07 од 10.06.2019. године (делатност основног 

образовања и васпитања у првом циклусу за ученике од првог 

до четвртог разреда, почев од школске 2019/2020. године) 

11.  
Основна школа 

„Звездобројци”  
физичка лица 

Београд,  

ул. Дриничка бр. 5а/б 

022-05-133/2019-07 од 17.07.2019. године (делатност основног 

образовања и васпитања у првом циклусу за ученике од првог 

до четвртог разреда и за остваривање припремног 

предшколског програма) почев од школске 2019/2020. године  



 3 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

12.  
Образновно-васпитни 

центар „Sopot Hill“ 
физичко лице 

Београд, Сопот,  

ул. Љубе Давидовића бр. 12 

022-05-00406/2021-03 од 09.06.2021. године (делатност 

основног образовања и васпитања, почев од школске 

2021/2022. године, остваривање припремног предшколског 

програма и остваривање наставних планова и програма за 

гимназију, општи тип у четворогодишњем образовању у I, II, 

III и IV разреду) 

13.  Основна школа „Свет“ правно лице 

Београд,  

ул. Александра Стамболиског 

бр. 25 

022-05-128/2019-07 од 12.08.2021. године (делатност основног 

образовања и васпитања у првом циклусу за ученике од првог 

до четвртог разреда, почев од школске 2021/2022. године) 

 

 

 

 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

1.  
Основна музичка школа 

"АМАДЕУС" 

физичко лице  

 

Београд,  

ул. Пазинска бр. 28 

022-05-41/2007-07 од 29.10.2007. године,  

022-05-41/2007-07 од 04.09.2009. године  

(делатност основног музичког образовања и васпитања  

од I до VI разреда), 

022-05-163/2020-07 од 14.04.2021. године (делатност основног музичког 

образовања и васпитања, у припремном разреду, у једногодишњем 

трајању), 022-05-161/2020-07 од 14.04.2021. године (делатност основног 

музичког образовања и васпитања, на одсеку Српско традиционално 

певање и свирање, у четворогодишњем трајању, у I , II, III и IV разреду). 

 



 4 

 

СПИСАК СТРАНИХ УСТАНОВА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив Оснивач Адреса Број и датум решења 

1.  
"British  International  

School" 
страно правно лице 

Београд,  

ул. Сметанина бр. 12 

022-05-00021/2012-03 од 04.09.2012. године - остваривање 

наставних планова и програма Универзитета у Кембриџу, 

први и други ниво (предшколско и основно образовање), за 

ученике узраста од 4 до 12 година, за трећи, четврти и пети 

ниво (средњошколски ниво), за ученике узраста од 12  

до 18 година, као и гимназијског програма  

Савезне државе  Небраска (САД)  

2.  
„Chartwell 

Internacional School“  

страно физичко лице  

 

Беoград,  

ул. Лацковићева бр. 6 

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

3.  

"International Primary 

School" 
 

страно физичко лице  

 

Београд, 

ул. Темишварска бр. 2  

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

022-05-208/2021-07, 16.08.2021. године – остваривање  

Националног наставног плана и програма Енглеске   

„Кey stage 3“ за ученике узраста од једанаест до четрнаест 

година, од седмог до деветог разреда 
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4.  
„Brook Hill 

International School“ 

страно правно лице 

 

Београд,  

ул. Аугуста Цесарца бр. 2 

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

наставног плана и програма Уједињеног Краљевства, 

односно обављање делатности по Cambridge програму 

предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 

5.  
„Prima International 

Scholl” 

страно правно лице 

 

Београд, 

ул. Хумска бр. 22 

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

- 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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6.  

Прва међународна 

Руска школа 

„Валентина 

Терешкова” (Первая 

международная Русская 

школа имени 

„Валентины 

Терешковой” в 

Белграде) 

страно правно лице и 

домаће правно лице 

 

Београд, ул. Орфелинова 

бр. 57 (седиште) и ул. 

Андре Николића бр. 29 

(издвојено одељење) 

1) 022-05-16/2017-07 од 21.08.2017. и 22.12.2017. године - 

обављање делатности основног образовања и васпитања, на 

руском језику, по Федералном основном наставном плану, 

донетом од стране Министарства образовања и науке Руске 

Федерације, Наредбом бр. 1312 од 9. марта 2004. године, а 

измењен наредбама бр. 241 од 20. августа 2008. године, бр. 899 

од 30. августа 2010. године, бр. 1994 од 3. јуна 2011. године и бр. 

74 од 1. фебруара 2012. године, у складу са Федералним 

државним образовним стандардима Руске Федерације и Узорним 

основним образовним програмом Руске Федерације у 

елементарном општем образовању, у четворогодишњем трајању 

у I, II, III и IV разреду, почев од школске 2017/2018 године 

2) 022-05-219/2020-07 од 11.03.2021. године – обављање 

образовно-васпитне делатности у једанаестогодишњем трајању 

(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XI разред), и то: 

елементарног општег образовања у четворогодишњем  трајању 

(I, II, III и IV разред), основног општег образовања у 

петогодишњем трајању (V, VI, VII, VIII и  IX разред) и средњег 

општег образовања (X и XI разред), по образовном програму 

Руске Федерације, поступним уписивањем ученика, на руском 

језику, у новом седишту у Београду, ул. Орфелинова бр. 57, 

општина Чукарица 

3) 022-05-227/2021-07 од 19.08.2021. године – обављање 

образовно – васпитне делатности у издвојеном одељењу, ул. 

Андре Николића бр. 29, остваривање страног наставног плана и 

програма првог и другог разреда елементарног образовања, по 

образовном програму Руске Федерације, у два одељења, по једно 

одељење првог и другог разреда са по 15 ученика по разреду   
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7.  

Балетска школа 

Националне 

фондације за 

уметничку игру  

физичко лице 

 

Београд,  

ул. Карађорђева бр. 65 

022-05-160/2017-07 од 17.04.2018. године - остваривање 

делатности припремног балетског образовања за децу, 

односно ученике узраста између пет и девет година и 

осмогодишњег балетског образовања за ученике узраста 

између девет и деветнаест година, по наставном плану и 

програму Италије - програму Националне балетске школе 

Балетске академије из Рима,  

почев од школске 2018/2019. године 

8.  

 „International School“ 

(претходни назив: 

„Savremena 

International School“) 

 

 

страно правно лице 
Београд,  

ул. Шуматовачка бр. 45 

022-05-00036/2015-03 од 14.03.2016. године 

- остваривање наставних планова и програма средњег 

образовања и васпитања по Националном наставном плану 

и програму Cambridge Secondaru 2/IGCSE, Advanced–levels, 

A I AS Levels, за ученике узраста од 14 до 19 година 

022-05-203/2018-07 од 25.08.2020. године 

- делатност основног образовања и васпитања и 

остваривање припремног предшколског програма по 

Националном наставном плану и програму Cambridge 

Primary и Secondary 1, за ученике узраста од 5 до 14 година 

9.  
„Buckingham 

International School“  
физичка лица  

Београд,  

ул. Имотска бр. 1 

022-05-00267/2018-03 од 01.06.2020. године 

- остваривање Британског националног програма 

(British National Curiculum for Foundation Key 1&2, Key 3&4 

и А/AS level) за узраст од пет до осамнаест година и 

посебног Кембриџ програма (Cambridge Intarnational, Key 

1&2, Key 3&4 и А/AS level) 
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