
ОШ "Стефан Немања“ 

Косовке девојке бб 

Директор Александра Пројeвић 

018 4211 990 

018 4213 009 (faks) 

osstefannemanja@open.telekom.rs 

http://www.stefannemanja.edu.rs/ 

 

Основна школа “Стефан Немања” име носи по родоначелнику династије 

Немањића и једном од најзначајнијих српских владара. 

Школа је почела са радом 1973. године. Садашњи назив носи од 2002. 

године. Наставу данас похађа око 1100 ученика. Страни језици који се уче у 

школи су енглески и немачки језик. Настава се одвија у две смене. 

 

mailto:osstefannemanja@open.telekom.rs
http://www.stefannemanja.edu.rs/


 

 



 

 

 

 



 

ОШ "Његош" 

Пантелејска 60 

Директор Ненад Ђорђевић 

018 212 771 

018 214 272 

osnjegos@open.telekom.rs 

http://www.osnjegosnis.edu.rs/ 

Издвојено одељење - Основна школа за оразовање одраслих "Његош" Ниш 

Улица: Трг краља Милана 8 (Раднички универзитет) 

018 249 323 

e-mail: obr.odraslih@open.telekom.rs 

 

Основна школа “Његош” носи име једног од највећих српских песника и 

филозофа Петра Петровића Његоша 

mailto:osnjegos@open.telekom.rs
http://www.osnjegosnis.edu.rs/
mailto:obr.odraslih@open.telekom.rs


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ОШ "Мирослав Антић" 

Књажевачка 156, Доња Врежина 

Директор Милош Станковић 

018 570 829 

018 212 535 

http://mikaantic.znanje.info 

http://mikaantic.znanje.info/ 

 

http://mikaantic.znanje.info/
http://mikaantic.znanje.info/


Основна школа “Мирослав Антић” носи име српског песник Мирослава 

Антића. 

Школа је основана 1983. године. Поред матичне школе постоји и издвојено 

одељење у насељу Доња Врежина. Настава се одвија у 20 учионица, 

фискултурној сали и отвореним спортским теренима. Ученицима је на 

располагањау и једна дигитална учионица. 

У школи је организована целодневна настава за ученика првог и другог 

разреда. Страни језици које је могуће учити у школи су енглески, француски, 

руски и немачки језик. У склопу ваннаставних активности организован је рад 

бројних секција. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

ОШ "Чегар" 

Директор Горан Динић 

018 214 661 

018 211 570 

oscegar@gmail.com 

https://oscegar.wordpress.com/ 

 

Основна школа “Чегар” налази се у Нишу и припада градској општини 

Пантелеј. 

Школа је почела са радом 1965. године. Садашњи назив носи од 1970. 

године. Поред матичне школе постоје и два издвојена одељења у местима 

Горња Врежина и Јасеновик. Настава у матичној школи одвија се у 8 

класичних учионица, 9 кабинета и фискултурној сали. 

У школи је организован продужени боравак за ученике нижих разреда. 

Страни језици које је могуће учити у школи су енглески, руски и немачки 

језик. 

 

mailto:oscegar@gmail.com
https://oscegar.wordpress.com/


 



 

 

 

 

 



ОШ "Карађорђе" 

Горњи Матејевац, Просветина 1 

Директор Драган Здравковић 

018 4575 404 

018 651-010 (fаks) 

oskaradjordje@yahoo.com 

https://oskaradjordje1836.wordpress.com/ 

 

Основна школа “Карађорђе” налази се у насељу Горњи Матејевац. Носи име 

по вођи Првог српског устанка Ђорђу Петровићу Карађорђу. 

Школа је почела са радом 1837. године. Поред матичне школе постоје и 

издвојена одељења у местима Доњи Матејевац и Кнез Село. У Матичној 

школи настава се изводи у 7 класичних учионица, два кабинета и 

фискултурној сали. Наставу похађа око 260 ученика. 

 

 

mailto:oskaradjordje@yahoo.com
https://oskaradjordje1836.wordpress.com/


 

 

 



 

 

ОШ "Стеван Синђелић" 

Каменица 

Директор Драган Ђорђевић 

018 652 622 

sindjelic_stevan@yahoo.com 

https://ossindjelicstevan.wordpress.com/ 

Основна школа “Стеван Синђелић” налази се у месту Каменица. Носи име 

српског војсковође, погинулог у Првом српском устанку, Стевана Синђелића. 

Подаци о школи у овом крају датирају са краја 19. века. Садашњи назив 

школа носи од 1953. године. Поред матичне школе постоје и издвојена 

одељења у местима Бреница и Церје. 

 

 

mailto:sindjelic_stevan@yahoo.com
https://ossindjelicstevan.wordpress.com/


 

 

 



 

 

 

ОШ "Јован Јовановић Змај“  

Малча, 2. Маја 

Директор Снежана Цекић 

018 466 1234  

oszmajjova@ninet.rs 

http://oszmajmalca.edu.rs/ 

 

mailto:oszmajjova@ninet.rs
http://oszmajmalca.edu.rs/


Основна школа “Јован Јовановић Змај” налази се у насељу Малча. Носи име 

једног од наших најпознатијих песника Јована Јовановића Змаја. 

 

Школа је почела са радом 1879. године. Поред матичне школе постоје и 

издвојена одељења у местима: Врело, Ореовац и Пасјача. Страни језици који 

се уче у школи су енглески и немачки језик. 

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: математичка, 

рецитаторска, литерарна, драмска, географска, биолошка, музичка, 

библиотечка, новинарска и спортска секција. 

 

 



 

 



 

 

 


