
Историјат школе 

 

Основна школа НХ Синиша Николајевић има дужу предисторију, она датира 

од пре Другог светског рата, тачније од 1937. и води порекло од грађанских школа.  

Трећа мушка грађанска школа почела је са радом 1945. године у улици 

Стојана Протића, данашња Божидар Аџије. Те исте године добија назив Друга 

мешовита грађанска школа. Септембра исте године укидају се све грађанске школе 

и оснива се Осма мушка непотпуна гимназија са 677 ученика у 17 одељења.  

 Због великог прилива ученика, школа се сели у тадашњу зграду Прве женске 

гимназије у улици Георгија Димитрова, данашња Пета београдска гимназија. У тој 

згради школа је радила до септембра 1948. године. Тада се пресељава у школу 

Војислав Илић, у улици Војислава Илића. Школа мења називе －од 1951. године 

носи назив Девета мешовита гимназија, а од 1954. године  Двадесет друга 

београдска гимназија. 

24. јуна 1955. године, решењем града Београда, Двадесет друга гимназија 

постаје осмогодишња школа, а у новембру исте године, на предлог тадашње 

Општине Неимар, школа добија назив Осмогодишња школа НХ Синиша 

Николајевић. Школа је тада имала 620 ученика. Законом о основној школи 1959. 

године осмогодишње школе постају основне школе и школа добија данашњи назив 

Основна школа НХ Синиша Николајевић. Школа је до децембра 1960. године радила 

у згради Основне школе Војислав Илић, а затим се сели у зграду у улици Тимочка 

24, где је и данас. 

У јуну 1964. године укинута је Основна  школа Војислав Илић и Основна 

школа Сутјеска, данашња Душан Дугалић. Већина ученика и наставника из школе 

Војислав Илић, а сви ученици и наставници из Сутјеске прелазе у НХ Синиша 

Николајевић. Те школске 1964/1965. школа има преко 1400 ученика, 42 редовна 

одељења и 10 одељења за образовање одраслих. У наредном периоду долази до 

постепеног смањења броја ученика, због рушења околних кућа. Школске 

1974/1975. уведена је целодневна настава за млађи узраст и две групе продуженог 

боравка за старије ученике. Школа прелази на једносменски рад, а пошто се до 

тада радило шест дана у недељи, престаје да ради суботом. Године 1980. у школи 

је било 820 ученика, распоређених у 26 одељења. Радило се комбиновано, млађи 

узраст само преподне – класична настава, док су остали били у целодневној настави 

од 08.00 до 16.00. Старији ученици ишли су у две смена. Број ученика је варирао, 

али се кретао у оквиру од 800 ученика. У периоду од 1990. до 1999. смањио се број 

ученика на око 650 због ратних година. Драстичан пад је уследио од 2008. до 2013. 

године. Те 2013. године, у школи је било 420 ученика распоређених у 17 одељења. 

Школа је почела да ради у једној смени. Од 2008. године, па све до 2019. године, 

радило се у једној смени. Те године поново почиње да ради у две смене због 



повећања броја ученика. Од 2013, па до данас значајно се повећао број ученика . У 

школској 2020/2021. школу похађа 712 ученика, распоређених у 28 одељења. 

Школа има 13 група продуженог боравка ученика. 

Основна школа располаже са 23 учионице, кабинетом за информатику, 

библиотеком са читаоницом, трпезаријом и две фискултурне сале. Свака учионица 

има компјутер, пројектор, штампач. У шест учионица постоје интерактивне табле. 

У школи постоји АМРЕС мрежа, а недавно је инсталиран оптички кабал за интернет. 

  Без одличног кадра, ова техника би била само слово на папиру. Наставни 

кадар је подмлађен и са пуно жара и ентузијазма прилази сваком задатку, како би 

се ученицима пружило што више знања. Психолошко-педагошка служба је одлично 

организована и пружа помоћ како ученицима, тако и наставницима. Не могу, а да 

не поменем  остале чланове колектива, који вредно и одговорно обављају све 

задатке. 

Основна школа НХ Синиша Николајевић, од свог постанка, па до данас није 

имала много директора:  

1945. године, директор је био  професор математике Ђоко Ђорђевић. 

Од добијања назива НХ Синиша Николајевић, који и данас носи, у школи су се 

смењивали следећи директори: 

1955 – 1961. године, Недељковић  Марија;  

1961 – 1973.  године, Старчевић Ратко; 

1973 – 1980.  године, Радосављевић Гаврило; 

1980 – 1984.  године,  Божић Недељко; 

1984 – 2000. године, Илић Бранко; 

2000 – 2002. године, Радовић Светлана; 

2002 – 2014. године, Матејић Дарко; 

2014 －                        Кљајић Влатко. 

 


