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Основна школа у Свилајнцу
између два рата
1918 – 1941.
Апстракт: Прве послератне године биле су обележене многобројним
тешкоћама. Успешнијој настави сметало је недостатак учила, књига, сиромаштво
становништва. Током године школа је ипак у све већој мери остваривала своју
фу нкцију. М ногобројне активности ђака и наставника школе доприносиле су
бржем културном развитку и обележавању значајних локалних и националних
догађаја. Посебно су наставници учествовали у раду свих удружења и школа у
Свилајнцу, дајући значајан допринос на фор мирању свести ђака и становништва.
Школа је наставила са радом одмах по ослобођењу. Редовни рад је започет
16. августа 1919. године. У школској 1918/1919. години било је уписано 308
ученика и 231 ученица, укупно 539 ђака. У први мушки разред било је уписано 57
ученика, а њихов у читељ био је Драгутин Новаковић; у први женски разред било је
уписано 59 ученица и 6 ученика, а учитељица је била Савина Новаковић; у први
мешовити разред било је уписано 20 ученика и 36 ученица, а њих је вод ила
Босиљка М илић; у мушко одељење првог разреда течаја

било је уписано 62

ученика, а учитељ је био Петар Живковић; у другом одељењу течаја у коме су
такође били само ученици, било је уписано њих 70, а са овим одељењем радили су
сви учитељи; у женском одељењу првог течаја било је уписано 11 ученика и 66
1

ученица, учитељица је била Јевросима Лукић ; у првом одељењу другог течаја било
2

је уписано 49 ученика и 50 ученица, учитељица је била Зорка Димитријевић ; у
мешовитом одељењу трећег течаја било је уписано 37 ученика и 20 ученица, ово
1

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Учитељица трећег течаја, у коме је било 64 ученица, била је
Јевросима Лукић.
2
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Према уписници Зорка Димитријевић је водила трећи течај
у коме је било 53 ученика.

1

одељење привремено је водио Н икола М аџарић.3 Због великог одсељавања ђака,
поново је извршен распоред. Укинута је поподневна настава у првом мушком
одељењу течаја док је у мешовитом другом течају рад преузео до доласка учитеља
Велимир Димитријевић.

Због повећаног броја уписа ђака, одлуком министарства просвете од 3.
септембра 1919. године у школи је отворено једно ново одељење првог разреда. У
први разред почетком школске 1919/1920. године већ је било уписано 180 ђака, а
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АЈ, 66, 1916. На дан 1. децембра 1918. у школи су били следећи учитељи: Драгутин
Новаковић, Петар Живковић, Велимир Димитријевић, Савина Новаковић, Зорка
Димитријевић, Зорка Поповић, Јевросима Лукић, Босиљка Милић (Јовановић)
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пошто је упис и даље трајао очекивао се упис преко 200 ђака. По отварању новог
одељења, тражио се пријем још једног учитеља. 4
Настава се са тешкоћама одвијала у свим одељењима, а посебно у трећем и
четвр том течају. Није се у потпуности савладало предвиђено градиво. Као разлог
наведено је: што су деца услед рата ф изички доста слаба и психички нестабилна,
због чега нису могли да савладају обимно градиво, што су ђаци нередовно
посећивали школу; што се предвиђено вр еме за рад преко распуста није
искористило, јер ђаци нису долазили у школу; што је прошле године један од течаја
био без редовног наставника, због чега није постојала могућност за бржи рад. Зато
је од стране учитеља течајева М илорада Катанића, Јевр осиме Лукић и Загорке
Димитријевић упућен предлог јануара 1920. године, да трећи течај остане до краја
школске године, а да почетком 1920/1921. године уче редовно четвр ти разред. Овај
5

предлог је министар просвете одобрио 27. јануара.

Број уписаних ђака школске 1919/1920. године био је 592: 312 ученика и 280
ученица. Редовно је пратило наставу 259 ученика и 302 ученице, односно 31 ђак
6

није редовно похађао наставу.

У школској 1919/1920. години учитељи су били: Драгутин Новаковић, који
је у школу дошао из Душановца 1. октобра 1891. године; М илорад Катанић који је
дошао из Луковице 23. августа 1897. године; Зорка Димитријевић дошла је из
Боревца септембра 1894. године; Љубица Јанковић у школи је радила од 29.
фебруара 1896. године; Савина Новаковић дошла је из Душановца октобра 1891.
године; Јевр осима Лукић из Пор одина у школи је започела рад 10. маја 1912.
године; Босиљка Јовановић из Лознице у школи је радила од 28. септембра 1907.
године; Никола М аџаревић из М едвеђе, учитељ у Свилајнцу од 23. јула 1919.
године и Светозар М итровић из Породина, који је рад у школи започео 31. јула
1919. године.
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Ученици мушког одељења са учитељем Светоликом Митровићем
око 1930. г одине
Почетком школске 1920/1921. године било је уписано укупно 565 ђака, и то
303 ученика и 262 ученице. У први разред било је уписано 50 ученика и 46
ученица, у други разред 91 ученика и 98 ученица, у трећи разред 66 ученика и 68
8

ученица и у четвр ти разред 87 ученика и 50 ученица. У мушко одељење трећег
разреда, који је вод ио Драгутин Новаковић, било је уписано 69 ученика. На испиту
9

је било 62 ученика, од којих су двојица поновила разред.

Почетком школске 1921/1922. године школа је имала девет одељења.
Драгољуб М илосављевић водио је мушко одељење четвртог разреда у коме је било
60 ученика; Босиљка Јовановић водила је женско одељење четвр тог разреда, у коме
је било уписано 80 ученица. Наставу су до краја године похађале 64 ученице. На
10
испиту је било 59 ученица и све су успешно завршиле разред. Светозар М итровић

водио је мешовито одељење трећег разреда у коме је учио 31 ученик и 20 ученица;
Љубица Јанковић вод ила је мушко одељење трећег разреда са 49 ученика. На
8

АЈ; 66, 1917.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Драгутин Новаковић одликован је 1907. године орденом
Светог Саве V степена, од стране Министра просвете.
9
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
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испиту је било 48 ученика, а у четвр ти разред прешло је њих 45; Савина Новаковић
водила је женско одељење трећег разреда са 47 ученица; Јевр осима Лукић водила је
мушко одељење другог разреда у коме је било 63 ученика; Зорка Димитријевић
водила је женско одељење другог разреда са 40 ученица; Наталија М ладеновић
водила је мушко одељење првог разреда са 40 ученика и Ружица М илосављевић,
која је водила женско одељење првог р азреда са 51 ученицом. На крају године било
је укупно 455 ђака.
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У школској 1922/1923. години било је уписано укупно 406 ђака. Због
великог броја ђака школа је имала и ове године девет одељења. У први мешовити
разред, који је водила Босиљка Јованов ић, било је у писано 21 ученик и 39 ученица;
у женско одељење другог разреда код учитељице Јевр осиме Лукић 46 ученица; у
мушко одељење другог разреда код учитеља Драгољуба М илосављевића 44
ученика; женско одељењe трећег разреда водила је Зорка Димитријевић, а било је
уписано 47 ученица; мушко одељење трећег разреда, са уписаних 48 ученика,
водио је Димитрије М удрић. Женска одељења четвр тог разреда водиле су Ру жица
М илосављевић и Љубица Јанковић са 40 односно 43 ученице. Из одељења Ру жице
М илосављевић главни испит полагало је 37 ученица, и све су са успехом завр шиле
четвр ти разред. Из одељења Љубице Јанковић 31 ученица је редовно посећивалa
наставу . На главном испиту било је 29 ученица и све су успешно завр шиле
12

разред.

Му шко одељење истог разреда водио је Никола Вујић, који је у свом

одељењу имао 40 и мешовито одељење истог разреда, који је водио Светозар
М итровић, који је поред уписаних 30 ученика, у свом одељењу имао и 13 ученица.
На испиту је било 25 ученика и 12 ученица. Сви су положили разред.13
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АЈ, 66, 1917. Савина Новаковић одликована је орденом Св. Саве V степена 25. јуна 1923.
године од стране Министра просвете.
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28. Ружица Милосављевић заменила је Савину Новаковић.
13
АЈ, 66, 1917. Светозар Митровић одликован је 26. јануара 1923. године орденом Св. Саве
V степена од стране Министра просвете. Пре тога одликован је Крстом Милосрђа
новембра 1913. године, од стране војног министра. На крају школске године Савина
Новаковић је пензионисана, а заменила је Ружица Милосављевић.
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Следеће школске 1923/1924. године било је уписано 420 ђака. У мешовито
одељење првог разреда било је уписано 25 ученика и 39 ученица. Одељење је
водила Босиљка Јовановић. Драгољуб М илосављевић је водио мушко одељење
другог разреда са 44 ученика, а Јевросима Лукић је водила женска одељења трећег
и четвр тог разреда са 37 ученица. У трећем разреду учило је 20, а у четвр том 17
ученица. Редовно је посећивало наставу 14 ученица четвр тог и 19 ученица трећег
разреда. Све ученице трећег и четвр тог разреда, које су редовно долазиле у школу,
успешно су положеле завр шни испит.
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М ешовито одељење другог и трећег

разреда, у коме је било 13 ученика и 38 ученица водила је Зорка Димитријевић.
Комбиновано мушко одељење трећег и четвртог разреда са 48 ученика водио је
Димитрије М удрић. Никола Вујић водио је мушко одељење четвртог разреда, у
коме је било 40 ученика. М ешовито одељење, у коме је било уписано 9 ученица
другог разреда и 29 ученика четвр тог разреда водио је Светозар М итровић. На
испиту је било из другог разреда 6 ученица, а из четвр тог 24 ученика. Сви ђаци,
који су били на испиту успешно су положили разреде.
14
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28.
АЈ, 66, 1917.
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Ученици основне школе око 1930. г одине

Сви учитељи су од школског надзорника добили одличне оцене за свој рад у
овој школској години.
Школске 1924/1925. године смањен је број одељења на осам, јер је било
уписано много мање ђака него предходних година. У овој школској години било је
уписано укупно 108 ученика и 115 ученица. У мешовито одељење првог разреда,
које је водила Љубица Јанковић било је у писано 13 ученика и 19 ученица. У мушко
одељење другог разреда, које је водио Светозар М итровић било је 28 ученика. У
женском комбинованом одељењу другог и трећег разреда са учитељицом Софијом
Тодоровић радило је 28 ученица. Димитрије М удрић водио је мушко одељење
трећег разреда са 29 ученика. Из овог одељења наставу није редовно похађало 7
ученика, и они су сви поновили разред. На главном испиту било је 22 ученика.
Само један ученик није положио разред. Женско одељење истог разреда водила је
Боса Јовановић, у коме је било 25 ученица. Четврти разред имао је три одељења,
која су водили: Драгољуб М илосављевић са 26 ученика, Никола Грујић са 9

7

ученика и 18 ученица и Јевр осима Лукић са 25 ученица. 16 Школу није редовно
похађало 6 ученица. На главном испиту је било 18 ученица и све су успешно
положиле. 17 Светозар М итровић је вршио дужност управитеља школе.18
На крају школске године, у првом разреду било је 14 ученика и 22 ученице,
у другом разреду 27 ученика и 23 ученица, у трећем разреду 30 ученика и 31
ученица и у четвр том разреду 36 ученика и 41 ученица, тако да је било четири
ученика више него на почетку школске године. Редовно је похађало школу само
163

ђака, односно 79 ученика и 83 ученице. У старије разреде је прешло 68

ученика и 76 ученица, а разреде је понављало 11 ученика и 7 ученица.

19

Школске 1925/26. године било је уписано укупно 115 ученика и 110
ученица. Први разред је уписало 37 ученика и 43 ученице, други разред 23 ученика
и 18 ученица, трећи разред 23 ученика и 22 ученице и четвр ти разред 32 ученика и
27 ученица.
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Редовно је похађало наставу 67 ученика и 77 ученица, што је било

око 70% ђака. У првом разреду је редовно похађао наставу 21 ученик и 28 ученица,
други разред 13 ученика и 11 ученица, трећи разред 17 ученика и 16 ученица и
четвр ти разред 16 ученика и 22 ученице. На испиту је било 65 ученика и 77
ученица. Успешно је положило испит 59 ученика и 73 ученице.
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У женском

одељењу првог р азреда школске 1925/26 године, које је водила Јевр осима Лукић,
16

По одласку у пензију Јевросима Лукић је предложена за одликовање. У образложењу в.д.
школског надзорника Вукосава Жунића, о њој је написано: радећи у млавском срезу,
недељом и празницима је обучавала женску децу домаћем газдинству и женском раду, због
чега је била награђена од стране Министра просвете. За време балканских и првог светског
рата до окупације била је добровољна болничарка у свилајначкој болници. Била је и члан
Црвеног крста. После рата, пуних 7 година била је председница Женске подружнице у
Свилајнцу и в.д. управитеља Женске занатске школе. Када је почела рад у школи било је
27 ученица и 4 шиваћих машина. Касније је у школи било преко 60 ученица и 8 шиваћих
машина,а школа је располагала са око 50.000 динара. Њеном иницијативом у школу су
примана и женска деца погинулих и рањених војника са села. Ова деца су у школи
добијала бесплатно стан и огрев. Две године преко зимских течајева радила је на
описмењавању сеоске деце потпуно бесплатно. У Женској занатској школи отворила је
курс кројења и ћилимарства. Била је редован члан и добротвор Учитељског удружења,
Београдског женског друштва, Женског савеза, Женске заједнице, Женског покрета,
друштва Књегиње Љубице, Црвеног крста, председник Одбора за руску ратну сирочад и
Ресавске библиотеке.
17
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 28.
18
АЈ, 66, 1917.
19
АЈ, 66, 1916.
20
АЈ, 66, 3063.
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било је уписано 29 ученица. На испиту било је само њих 16, од којих су две
ученице поновиле разред.22
М ешовито одељење трећег разреда водила је Соф ија Тодоровић. Укупно је
било уписано 25 ђака: 22 ученика и 3 ученице. Четири ученика није похађало
школу током године. На испиту је било 15 ученика и 3 ученице. Само један ученик
23

је поновио разред.

Школске 1926/27. године било је уписано 139 ученика и 121 ученица. У
женско одељење другог разреда, које је водила Јевр осима Лукић, било је уписано
27 ученица. Јевр осима Лукић је 16. маја 1927. године отишла у пензију, а рад са
овим одељењем наставила је новопостављена учитељица Даница Ханчевић. У току
школске године једна ученица је одсељена, а 6 ученица је ослобођено школе. На
24
испиту је било 20 ученица, а само две ученице су поновиле разред. М ешовито

одељење трећег разреда имало је у писаних 17 ученика и 18 ученица. У току године
одсељено је 5 ђака, а даљег школовања било је ослобођено 4 ученика и 6 ученица.
На главном испиту било је 10 ученика и 10 ученица. Сви су прешли у четвр ти
25

разред. Учитељ овог одељења је био Димитрије Мудрић.

Почетком другог полугодишта школске 1926/1927. године у школи је било
укупно 260 ђака. У првом разреду било је 67 ученика и 50 ученица, у другом
разреду 25 ученика и 34 ученица, у трећем разреду 17 ученика и 18 ученица и у
четвр том разреду 30 ученика и 19 ученица.

26

У току године школу је напустило 78

ђака. Редовно су похађали школу: у првом разреду 50 ученика и 39 ученица, у
другом разреду 15 ученика и 25 ученица, у трећем разреду 10 ученика и 12 ученица
и у четвртом разреду 16 ученика и 15 ученица, односно укупно 182 ђака.27 Исте
школске године одличним успехом положило је 20 ученика и 23 ученице, вр ло

21
22
23
24
25

АЈ, 66, 1313.
ИАЈ, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
АЈ, 66, 1916.
27
АЈ, 66, 2364. Према извештају школског надзорника приближно исти су подаци, осим за
ученике првог разреда где се наводи да је редовно похађало наставу 39 ученика.
26
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добрим 20 ученика и 20 ученица, добрим 11 ученика и 14 ученица и недовољним
успехом 3 ученика и 6 ученица. Неоцењених је било 16 ученика и 10 ученица. 28
Скоро исти број ђака био је на почетку 1927/1928. године. У женско
одељење првог разреда, које је водио Станислав Грујић било је уписано 37
ученица 29. Нередовно је посећивало наставу у првом полугодишту 5 ученица а
током целе школске године 7 ученица; у друго женско одељење првог разреда, које
30

је водила Софија Тодор овић било је 36 ученица. Нередовно је наставу похађало у
првом полугодишту 6 ученица, а толико и током целе школске године; Живота
М иливојевић, водио је мушко одељење првог р азреда, у коме је било 33 ученика.
Током године осам ученика нису похађали школу. На главном испиту било је 24
31
ученика, а у старији разред прешло је 23 ученика . У одељењу Теофила Балетића

био је 31 ученик. Два ученика су нередовно похађала школу, а њих 6 никако;
Босиљка Јовановић, која је водила женско одељење другог разреда имала је 33
32
ученице; мушко одељење другог разреда Светозара Митровића 30 ученика . Само

један ученик је нередовно похађао наставу ; мешовито одељење трећег разреда
Данице Ханчевић имало је 24 ученице и 15 ученика. На испиту је било 15 ученика
33

и 21 ученица. Само један ученик је поновио разред. ; мешовито одељење четвр тог
разреда, које је водио Гаврило Николић, имало је 27 ученика и 10 ученица. Један
ученик и једна ученица су нередовно похађали наставу , а никако нису похађали

28

АЈ, 66, 1313.
АЈ, 66, 1313. Приликом прегледа рада у овом одељењу јуна 1928. године, школски
надзорник је похвалио рад учитеља. Ђаци су течно и гласно читали и одлично писали.
Рачун, Наука хришћанска и вештине такође су врло добро обрађене.
30
АЈ, 66, 1313. Школски на дзорник је извршио преглед одељења Софије Т одоровић. Према
његовом извештају читање је било добро а писање мало слабије. Рачун је слабије обрађен.
Градиво из Науке хришћанске било је неутврђено јер се брзо прелазило. Вештине су биле
доста добро обрађене.
31
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Школски на дзорник је извршио преглед рада овог
одељења јуна 1928. године. У одељењу је било 25 ученика. Српски језик је по њему
правилно обрађен и успех је био одличан. Рачун је такође био правилно обрађен, али
градиво још није у потпуности савладано, па је успех био мало слабији. Наука хришћанска
правилно је обрађена и успех је био одличан. АЈ, 66, 1313.
32
АЈ, 66, 1313. Школски на дзорник је рад Светозара Митровића, јуна 1928. године оценио
одличним.
33
АЈ, 66, 1313. Рад Данице Ханчевић је од стране школског надзорника оцењен одличном
оценом, као и рад Гаврила Николића.
29
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наставу један ученик и једна ученица. Редовно је похађало школу укупно 217
ђака.34

Удружење ученика „Коло-неумор“ основне школе у Свилајнцу
око 1925. г одине
У мушко одељење првог р азреда, школске 1928/29. године било је уписано
53 ученика. У току године 2 ученика се одселило, а један ученик се исписао. Није
похађало школу 12 ученика, тако да је на испиту било 37 ученика. У старији разред
прешло је 32 ученика, док је 5 ученика поновило разред. Учитељица у овом
35

одељењу је била Надежда М итровић. У женско одељење трећег разреда, који је
водио Ђорђе Вицановић, школске 1928/29. године, било су уписане 34 ученице, док
су се три ученице током године уписале. На испиту је било 34 ученица, а две су
поновиле разред.
Школске 1929/1930. године било је уписано 350 ђака: 161 ученик и 189
ученица. У први разред било је уписано 56 ученика и 67 ученица, у други разред 39
ученика и 37 ученица, у трећи разред 33 ученика и 51 ученица. Му шко одељење
34

АЈ, 66, 3063. Из одељења Данице Ханчевић, у старији разред прешла је 21 ученица и 14
ученика. Ове школске године Вукосав Жунић постављен је за управитеља основне школе и
за вршиоца дужности школског надзорника у Свилајнцу.
35
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
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првог р азреда у коме је било уписано 57 ученика вод ио је Светозар М итровић. Из
одељења је током године одсељено 7 ученика и толико ученика није похађало
наставу . Разред није положило 4 ученика. 36 У женско одељење трећег разреда биле
су уписане 42 ученице. Одељење је водио Светолик М итровић. На испиту било је
38 ученица, а разред су поновиле њих 6. У четврти разред било је уписано 33
ученика и 34 ученице. У току године напустило је школу укупно 48 ђака. Само
први разред напустио је 31 ђак. Редовно је похађало школу 302 ђака.
Следеће школске 1930/1931. године било је уписано укупно 414 ђака: 198
ученика и 216 ученица. У први разред било је уписано 85 ученика и 89 ученика, у
други разред 49 ученика и 48 ученица, у трећи разред 38 ученика и исто толико
ученица. У мушко одељење другог разреда, које је вод ио Светозар М итровић, било
је уписано 49 ученика. У току године 10 ученика се одселило, а двојица нису
похађала наставу . Сви остали су успешно положили главни испит.

37

У мешовито

одељење трећег разреда, које је водио Ђорђе Вицановић било је уписано 52 ђака.
Разр ед је поновило девет ђака. У четвр ти разред било је уписано 26 ученика и 41
ученица. У току године школу је напустило укупно 25 ђака. Му шко одељење
трећег и четвр тог разреда водио је Живота М иливојевић. М ешовито одељење
38

четвр тог разреда водио је Светолик Митровић.

Школске 1931/32. године мушко одељење другог разреда имало је четрдесет
и једног ученика. Учитељица овог одељења била је Загорка Вицановић. У току
године два ученика су се одселила, три нису похађали наставу и два ученика су
умрла. Разред су поновила два ученика.

39

Исте школске 1931/32. године мушко

одељење трећег разреда имало је уписаних 48 ученика. Одељење је водио Светолик
М итровић. Женско оделење трећег разреда водио је Станислав Грујић до 14.
октобра 1931. године, а од тада Славка Чолаковић. 40
Школске 1932/33. године мушко одељење другог разреда имало је 48
ученика. Живота Миливојевић је био учитељ. У току године 3 ученика је одсељено,
36

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Светозар Митровић водио је и женско одељење другог
разреда, јер је учитељиц овог разреда била н боловању до краја школск године.
38
АЈ, 66, 3063.
39
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
40
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
37
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4 нису похађали школу. Сви остали успешно су положили завр шни испит. 41
Школске 1932/33. године у мушко одељење трећег разреда било је уписано 55
ученика. Учитељ је била Загорка Вицановић. Женско одељење трећег разреда, које
је водио М илан М арковић, имало је уписаних 59 ученица. 42 Женско одељење
четвр тог разреда водила је Славка Чапковић. У осам одељења укупно је било 383
ученика и ученица
Школске 1933/34. године мушко одељење другог разреда, које је водио
Ђорђе Вицановић, имало је 50 уписаних ученика. У току године 2 ученика се
одселило, док четвор ица нису похађали школу. Разр ед је поновило 4 ученика.

43

Школске 1933/34. године мушко одељење трећег разреда имало је уписаних 48
ученика. Учитељ је био Ж ивота М иливојевић. У женско одељење трећег разреда,
које је водио М иодраг Васић, било је уписано 52 ученица.

44

Школске 1934/35. године мушко одељење другог разреда, које је водио
М илан М арковић, уписало је 66 ученика. У току године 4 ученика се одселило, 3
нису похађали наставу . Разред је поновило на главном испиту 7 ученика.45
Школске 1934/35. године у мушко одељење трећег разреда било је уписано 50
ученика. Учитељ је био Ђорђе Вицановић. У женско одељење трећег разреда, које
је водио Светолик Митровић, било је уписано 58 ученица. На крају школске године
било је 218 у ченика и 209 ученица. Четврти разред ове школске године завршило је
48 ученика и 42 ученице.

46

Школске 1935/36. године школа је имала осам одељења. М ушко одељење
првог р азреда водио је Живота М иливојевић, који је тада одређен за привременог
управитеља школе. Женско одељење првог разреда водио је М иодраг Васић.
Му шко одељење другог разреда водила је Калина Милутиновић, а женско одељење
истог разреда Загорка Вицановић. М ушко одељење другог разреда, које је вод ила
Калина М илутиновић, имало је 68 уписаних ученика. Током године 6 ученика се

41

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.

42

ИАЈ,
ИАЈ,
ИАЈ,
ИАЈ,
ИАЈ,

43
44
45
46

Ф 197, Уписница бр. 30.
Ф 197, Уписница бр. 36.
Уписница бр. 30.
Ф 197, Уписница бр. 36.
Уписница бр. 30.
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одселило. Главни испит није положило 5 ученика. 47 Школске 1935/36. године у
мушко одељење трећег разреда, које је водила Славка Савић, било је уписано 62
ученика. У женско одељење трећег разреда биле су уписане 62 ученице. Одељење
је водила Славка Савић, а од 19. септембра 1935. године Надежда М итровић.48
Му шко одељење четвр тог разреда водио је Ђорђе Вицановић, а женско одељење
истог разреда Радмила М арковић. Веронауку су предавали вероучитељи Павле
49

Лукић, Петар Петровић и Богомир Петровић.

Школске 1936/1937. године у први разред било је уписано 100 ђака, у други
103, трећи 116 и у четврти разред 110 ђака. Мушко одељење првог разреда водила
је Загорка Вицановић, а женско одељење истог разреда Радмила Марковић. Му шко
одељење другог разреда водио је Живота М иливојевић а женско одељење другог
разреда М иодраг Васић. У мушко одељење другог разреда било је уписано 59
ученика. У току године одсељено је било 5 ученика, а један није похађао наставу .
Разр ед су поновила два ученика.

50

Му шко одељење трећег разреда водила је

Калина М илутиновић, а женско одељење истог разреда Ђорђе Вицновић. У женско
одељење трећег разреда било је уписано 55 ученица. У мушко одељење трећег
разреда било је уписано 62 ученика.

51

Му шко одељење четвр тог разреда водио је

Радосав М илутиновић, а женско одељење истог разреда Надежда М итровић.
Четврти разред је исте школске године завр шило 114 ученика.

52

Школске 1937/38. године мешовито одељење првог разреда водила је
М илана Савић, женско одељење истог разреда Надежда Митровић, мушко одељење
другог разреда у коме је било 55 ученика водила је Загорка Вицановић. Током
године само се један ученик одселио. Школе су ослобођена два ученика. На
47
48

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 30.
ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6. Од 22. октобра 1935. године мушко одељење трећег разреда
водио је Радосав Милутиновић. Због премештаја Славке Савић, предавања у женском
одељењу трећег разреда преузели су остали учитељи. Од 23. октобра 1935. године у школу
су враћени Светолик Митровић и Надежда Митровић, која је добила да води женско
одељење трећег разреда. Светолик Митровић није добио одељење, већ је привремено
додељење школском надзорнику.
50
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
51
ИАЈ, Уписница бр. 30.
49
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главном испиту разред је поновило 5 ученика.53 Женско одељење другог разреда
водила је Радмила М арковић. Му шко одељење трећег разреда у коме је било
уписано 66 ученика, водио је Живота М иливојевић. Из овог одељења само три
ученика су поновила разред.54 Женско одељење трећег разреда, у коме су биле
уписане 53 ученице, вод ио је М иодраг Васић. У току године шест ученица је
ослобођено школе, а пет пресељено из Свилајнца. Није било поноваца. Му шко
одељење четвр тог разреда водила је Калина М илутиновић, а женско одељење истог
разреда Ђорђе Вицановић.

55

Школске 1938/1939. године укупно је било уписано 367 ђака. У први разред
било је у писано 46 ученика и 45 у ченица, у други 35 ученика и 50 ученица, у трећи
52 ученика и 39 ученица и у четвр ти разред 56 ученика и 44 ученица.
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Му шко

одељење првог разреда водила је Загорка Вицановић, женско одељење истог
разреда Калина М илутиновић.

57

М ешовито одељење другог разреда уписало је 49

ђака. Одељење је водила М илана Савић. У току године три ђака су се одселила, три
нису похађала наставу и један ученик је ослобођен. Разр ед је поновило четири
58

ђака.

Женско одељење другог разреда водила је Надежда М итровић. Му шко

одељење трећег разреда у коме је било 48 уписаних ученика, вод ио је Ђорђе
59

Вицановић. Из овог одељења два ученика су поновила разред.

М ешовито

одељење трећег разреда водила је Радмила М арковић. Одељење је имало 47
уписаних ђака. Четири ђака је поновило разред. Мушко одељење четвртог разреда
водио је Живота М иливојевић и мешовито одељење истог разреда М иодраг
Васић.

60

Школске 1939/1940. године било је уписано 360 ђака. У мушко одељење
првог р азреда, које је водио Живота М иливојевић, било је уписано 48 ученика; у
52

ИАЈ, Ф 197, књига бр. 6. По одласку Радосава Милутиновића од 11. јануара 1937. године,
предавања у мушком одељењу четвртог разреда преузео је Миодраг Васић, а од 5 фебруара
Милана Савић, новопостављена учитељица.
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.

ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 33.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 34.
АЈ, 66, 1917.
Од 12. децембра 1938. године ово одељење је водила Надежда Васић.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 33.
ИАЈ, Ф 197. Уписница бр. 34.
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женско одељење истог разреда било је уписано 47 ученица, а одељење је водио
М иодраг Васић, а од 9. новембра 1935. године Светолик М итровић. Пет ученика је
поновило разред. Мушко одељење другог разреда водила је Загорка Вицановић, а
42 ученице женског одељења другог разреда водила је Надежда Васић; мешовито
одељење трећег разреда са 42 ђака водила је Милана Савић. Из овог одељења седам
ђака поновило је разред. Женско одељење трећег разреда са 43 ученица водила је
Надежда М итровић. Из овог разреда нико није понављао. Му шко одељење
четвр тог разреда са 47 ученика водио је Ђорђе Вицановић и 42 ђака мешовитог
одељења четвр тог разреда Радмила М арковић Управитељ школе био је М иодраг
Васић.
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На крају овог периода, односно школске 1940/1941. године, било је
уписаних 324 ђака: мушко одељење првог р азреда имало је 36 ученика, учитељица
Загорка Вицанов ић; женско одељење првог разреда имало је 36 ученица,
учитељица Радмила М арковић; мушко одељење другог разреда имало је 50
уписаних и четири новодосељених ученика. Учитељ овог одељења био је Живота
М иливојевић. Само два ученика било је одсељено. Св и који су полагали главни
62

испит, успешно су га положили ; женско одељење другог разреда имало је 43
ученица, учитељица Надежда М итровић; мушко одељење трећег разреда имало је
46 ученика, учитељ Ђорђе Вицановић; мешовито одељење трећег разреда имало је
44 ђака, а само два ђака су поновила разред, учитељица Надежда Васић; мешовито
одељење четвр тог разреда 30 ученика и 8 ученица, учитељица М илана Савић;
женско одељење четвртог разреда имало је 42 ученице, учитељ Светолик
63

М итровић.

Септембра 1941. године уписано је 403 ђ ака: 220 ученика и 183 ученица.
Први разред уписало је 103 ђ ака, други 91, трећи 107 и четврти разред 102 ђака.

61
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ИАЈ, Ф 197. књига бр. 6.
ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36.
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Школске зграде
За рад основне школе постојале су две зграде. Обе су биле од тврдог
материјала. Једна је била сазидана 1887, а друга 1892. године. Зграда код цркве
била је двоспратна и имала је осам учионица по 260 м³, ходник, две веће и једну
мању канцеларију и једну просторију за оставу школских ствари. Зграда код
„Записа” имала је три учионице по 280 м³, ходник, једну канцеларију и једну собу
за оставу. Обе зграде биле су у исправном стању и чисте. Станова за учитеље није
било, већ је општина плаћала станарину учитељима. Пр остор око школе код цркве
био је величине 4.500 метара квадратних, и састојао се од двор ишта, игралишта и
градине. Школска башта била је ограђена. У двор ишту је била пумпа са добром
пијаћом водом. Оштећење на згр адама у току рата износило је 3.600 динара.

63

АЈ, 66, ИАЈ, Ф 197. књига 6.
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До рата школа је располага са свим потребним училима и намештајем. У
току рата уништен је сав намештај, чија је вр едност била процењена на 4.563
предратних динара. У школи је, прве године по ослобођењу , било само довољно
табли и рачунаљки. Других наставних средстава није било. Вредност однетих и
уништених књига износила је 8.960 динара. Укупна штета износила је 17.123
динара. Довољан број клупа и другог потребног намештаја набављен је новцем из
64

школске касе већ у другој половини 1919. године.

Нешто касније набављене су

карте краљевине СХС, Балканског полуострва и Европе, као и метарске мере у
слици.

Друштва
Фонд за помоћ сиромашним ученицима основан је одмах после рата и
постојао је током целог периода. Капитал фонда 1922. године износио је 20.000
динара. Новац је дат државној каси као инвестициони зајам са каматом од 7%. Од
имања фо нд је имао једну згр аду од слабог материјала. То је било завештање
добротвора покојног Тоде Поповића. Вредност згр аде била је око 60.000 динара, а
годишњи приход износио је 7.200 динара.

65

У Фонду за помагање сиромашних

ученика школске 1929/1930. године било је 130.000 динара.

Правила
Фонда за потпомагање сиромашних ђака основне школе Краља Петра I Вел.
Ослободиоца у Свилајнцу среза ресаавског
I
Име
Чл. 1.
Месни школски одбор оснива Фонд за потпомагање сиромашних ђака
основне школе Краља Петра I Вел. Ослободиоца у Свилајнцу среза ресавског , који
ће се звати „Фонд за потпомаг ање сиромашних ђака основне школе у Свилајнцу“.
64
65

АЈ, 66, 1286. Извештај комисије о ратној штети.
АЈ, 66, 1286.
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II
Циљ
Чл. 2.
Циљ фонда: да потпомаже сиромашне ђаке нарочито оне без родитеља, у
оделу, обући и ђачким потребама.
III
Средства
Чл. 3.
Да би фонд мог ао остварити свој циљ предвиђају се ови приходи:
1. Суме које месни школски одбор својим буџетом предвиђа за потребе фонда.
2. Приходи од приређених забава, концерата и предавања.
3. Улози редовних чланова.
4. Улози великих добротвора, добротвора и утемељивача.
5. Поклони и завештања.
6. Интереси од капитала фонда.
IV
Чланови
Чл. 4.
Чланови фонда мог у бити:
1. Велики добротвори који улажу једном за сваг да 500 динара.
2. Добротвори који улажу једном за свагда 200 динара.
3. Утемељивачи који уложе једном за сваг да 100 динара.
4. Редовни чланови, који улажу месечно по 1 динар.
V
Чл. 5.
Фондом управља месни школски одбор. Управу чине: председник, благ ајник,
секретар и чланови.
VI
Дужности
Чл. 6.
Дужност претседника:
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1. Да сазива седнице и да на њима руководи.
2. Да се стара о извршењу одлука управе.
3. Да оверава сва документа примања и издавања као наредбодавац.
Чл. 7.
Дужности благајника:
1. Да води дневник касе фонда.
2. Да прикупља приходе и поступа са њима по чл. 9, 10 и 11. ових правила..
3. Да саставља буџет и г одишњи рачун и пошто их управа фонда прег леда и овери,
достави их Бановинском школском одбору на преглед и одобрење.
4. Да врши исплате само по одлукама управе фонда у границама одобреног буџета.
Чл. 8
Дужност секретара:
1. Да води записник седнице управе фонда.
2. Да води сву преписку фонда.
3. Да чува архиву фонда.
4. Да води књиг у чланова фонда.
Чл. 9.
Управа фонда мора водити ове књиг е:
1. Записник седница;
2. Дневник касе;
3. Књиг у извршених набавака и доделе помоћи;
4. Књиг у чланова фонда.
Све књиг е морају бити оверене.
Чл. 10.
Седнице управе фонда држе се увек у школској канцеларији. Одлуке су
пуноважне кад је на седници присутно од укупног броја половина више један члан.
У случају једнаке поделе г ласова решава она страна на којој је претседник.
Отсутног претседника замењује у дужности најстарији члан управе.
VII
Руковање фондовом имовином
Чл. 11.
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Основни капитал фонда у динарима: 5.000 предат је на чување Државној
хипотекарној банци Главна филијала Ниш.
Капитал фонда чине сви приходи по чл. 3 тач. 4, 5 и 6 ових правила и они се
не мог у трошити на редовне потребе већ служе за стално повећање фонда.
Чл. 12.
Приходи предвиђени по чл. 3 тач. 1, 2 и 3 ових правила трошиће се на
редовне потребе само 2/3, а остало ће служити на повећање фонда све дотле, док
капитал фонда не достиг не суму од 40.000 динара.

Чл. 13.
Кад капитал фонда достиг не суму предвиђену чл. 12 ових правила, онда ће
се на редовне потребе трошити приходи предвиђени чл. 3 тач. 1, 2, 3 и 6 ових
правила.
Ако се приходи ови не утроше у току године, уносе се у капитал фонда.
Чл. 14.
Приходи предвиђени чл. 3 тач. 4, 5 и 6 ових правила предају се одмах
Државној хипотекарној банци Главна филијала Ниш.
Чл. 15.
Приходи предвиђени чл. 3 тач. 1, 2 и 3 ових правила предају се одмах
најближој пошти на уложну књижицу Поштанске штедионице.
Чл. 16.
Благајник не може код себе држати никакву г отовину. Пријем и предаја
новца Државној хипотекарној банци врши се чековном радњом.
Чл. 17
Све државне обвезнице и хартије од вредности својина фонда предају се
одмах на чување Поштанској штедионици.
Чл. 18.
Из Државне хипотекарне банке не може се изузети ни један део капитала.
Чл. 19.
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Издаци из фондовске касе предвиђени по чл. 12 ових правила вршиће се само
по одлукама управе фонда.
Чл. 20.
Издаци из касе фонда мог у се чинити само за помоћ сиромашним ђацима у
оделу, обући и набавкама ђачких потреба и минималном расходу за потребе
предвиђене чл. 25 ових правила и ни на шта више.
Чл. 21.
Набавке одела, обуће и осталих потреба за помоћ сиромашних ђака вршиће
се само путем понуда.
Позив за подношење понуда чини управа фонда која одлучује која је понуда
најповољнија и доноси одлуку о набавци од најповољнијих понуђача.
Чл. 22.
Наставници школе достављају спискове сиромашних ђака, а управа
одлучује које треба да помог не и чиме најдаље до 15. октобра сваке г одине, а
подела одела и обуће извршиће се најдаље до 15 новембра сваке г одине.
Чл. 23.
Из фонда се не смеју чинити никакви зајмови, ни давати новац приватним
лицима и новчаним заводима нити куповати акције приватних предузећа.
VIII
Прелазна наређења
Чл. 24.
Приликом свечане прославе С. Саве прочитаће се имена свих новоуписаних
чланова фонда у току протекле г одине, извештај и г одишњи рачун.
Чл. 25.
Свима умрлим члановима фонда даваће се парастос и то у цркви
свилајначкој.
Чл. 26.
Чланови управе фонда врше своју дужност бесплатно.
Чл. 27
Школски надзорник

приликом прег леда школе прег ледаће и рад управе

фонда.
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На случај злоупотреба школски надзорник ће о зоме поднети извештај
Бановинском школском одбору.
Чл. 28.
Управа фонда дужна је да најдаље до 1. марта сваке г одине пошаље
Бановинском школском одбору буџет за текућу и рачуне за протеклу г одину на
преглед и одобрење.
Чл. 29.
Ако се школа у Свилајнцу подели онда ће о имовини фонда решавати
Бановински школски одбор, ако школски одбори не постиг ну споразум о деоби.
Чл. 30.
Ако се школа у Свилајнцу затвори и споји са неком друг ом школом, онда ће
се помоћ чинити само деци из Свилајнца.
Чл. 31.
Ова правила ступају на снагу кад их Господин Министар просвете одобри.

66
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АЈ, 66, 1286. Министар просвете је 28. новембра 1933. године одобрио правила Фонда
сиромашних ђака основне школе Краља Петра I Великог Ослободиоца у Свилајнцу.
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Марко и Милица Марковић, добротвори основне школе у Свилајнцу
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Почетком 1939. године из фонда је упућена помоћ у обући и одећи за
тридесет и две ученице и 42 ученика из свих разреда. Живота Поповић, трговац из
Свилајнца, почетком октобра 1940. године поклонио је 16 пакета разног штофа за
сиромашне ученице свих разреда. Школске 1940/41. године из Фонда сиромашних
ђака 34 ђака је добијало храну током зиме, а 63 ђака одело и обућу.67
Крајем 1940 и почетком 1941. године из фонда је издвојено 11.986 динара за
набавку 34 одела за ученике, штофа за капутиће за 30 ученица, за 30 опанака за
ученице, порхет за веш за 31 ученицу и 2 ученика.Са Светосавске прославе јануара
1941. године остварен је приход од 2.788 динара, који је уплаћен у Фонд
сиромашних ђака.
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Слична средства за набавку хране, одела и обуће за

сиромашну децу била су предвиђена и за последња три месеца у 1941. години.
Укупна предвиђена средства била су обезбеђена из непотрошених пара, из кирија
за издавање згр ада у својини фонда и добротворних прилога. 69
*
Ученици су највише били укљу чени у рад Подмлатка Црвеног крста,
Соколског друштва, Друштва трезвене младежи, ђачког хора. Учитељи су били
обавезни да у својим одељењима организују рад Подмладака Цр веног крста,
Јадранске страже и Соколског друштва. Нарочито је био значајан рад Црвеног
крста. Свако одељење имало је одељенски одбор Црвеног крста. Светозар
М итровић је школске 1929/30. године у свом мушком одељењу првог разреда
основао Подмладак Цр веног крста. У мешовитом одељењу трећег разреда, које је
водио Ђорђе Вицановић, школске 1930/31. године, од 52 ђака, њих 43 били су
чланови Под млатка Цр веног крста. Школске 1931/32. године у женском одељењу
трећег разреда, који је водила Славка Чолаковић, било је 30 чланова Под мларка
Црвеног крста и исто толико чланова Сокола. У школској 1935/1936. години у
женском одељењу првог разреда који је водио М иодраг Васић, било је 12 чланова;
у мушком одељењу истог разреда које је водио Живота М иливојевић било је 26
чланова; у женском одељењу другог разреда које је водила Загорка Вицановић
било је 12 чланова; у мушком одељењу истог разреда који је водила Калина
67
68

ИАЈ, Ф 197. књига 6.
ИАЈ, Записник Фонда сиромашних ђака свилајначке основне школе, књига 7.

25

М илутиновић било је 19 чланова; у женском одељењу трећег разреда који је вод ила
Надежда М итровић било је 14 чланова, а ђачку штедњу је спроводило 20 ђака; у
мушком одељењу истог разреда које је водио Радосав М илутиновић 28 ученика су
били чланови; у женском одељењу четвр тог разреда које је водила Радмила
М арковић било је 25 чланова и у мушком одељењу истог разреда које је водио
70

Ђорђе Вицановић 23 ученика су били чланови подмлатка Црвеног крста.

Од 1938. године учиници се укљу чују у рад ђачког позоришта. Нарочиту
активност показала је М илица Славковић, која је успешно још школске 1924/1925.
године основала и водила Друштво трезвене младежи, Соколско друштво и
Певачко друштво. И други учитељи су били укључени у рад школских, али и
месних друштава. Светозар М итровић у мушком одељењу првог р азреда школске
1929/30. године изводио је са ђацима соколске вежбе.
У Свилајнцу су почетком 30-тих година постојала разна друштва и установе
у којима су се својим радом истицали учитељи основне школе: Друштво Црвеног
крста, Соколско друштво, Удружење резервних војних старешина, стрељачке
дружине, Ресавско сироче, Ресавска библиотека, друштво Књег иња Зорка, народни
дом краља Александра, певачко друштво Поклич, друштво Свете Јелене, Женска
занатска школа, Му шка занатска школа, Омладинска трговачка школа, Паорска
задруга, Задруга за пољопривредни кредит, спортско омладинско друштво
Синђелић, школско спортско друштво Југ овић, пчеларско удружење, ватрогасна
чета, женска подружница, Дом народног здр авља са школском поликлиником.
Босиљка Јовановић је 1927. године радила и као књижничар у Ресавској
библиотеци. Светолик М итровић, школске 1929/30. године радио је у Занатској
школи, обучавао је ученице свог одељења соколским вежбама. Био је члан Ресавске
библиотеке, члан Надзор ног одбора хуманитарног друштва „Ресавско сироче“.
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Школска приредба „Победа пролећа“ ђака основне школе у Свилајнцу
око 1925. г одине
Школске 1930/31. године Ђорђе Вицанов ић био је члан Ресавске
библиотеке, благајник Пододбора резервних официра, радио је у Занатској школи,
и био је члан управе Соколског друштва. Соколству је обучавао и ученике свог
одељења. Светозар М итровић исте школске године био је члан управе Ресавске
библиотеке и члан одбора за подизање споменика Стевану Синђелићу. Осим тога,
био је управитељ основне и мушке Занатске школе, а радио је и у женској Занатској
школи. Живота М иливојевић радио је у Занатској школи, Трговачкој омладинској
школи, био је секретар у Занатској задрузи, члан Ресавске библиотеке, члан управе
Сококолског друштва и одбора за подизање дома „Стеван Синђелић“. Ове године
био је и председник и благајних Среског учитељског удружења. М еђу својим
ђацима организовао је Подмладак Цр веног крста у коме је било 23 члана. Надежда
М итровић радила је у Женској занатској школи, а у свом одељењу организовала је
Подмладак Црвеног крста. Светолик Митровић радио је у Занатској школи, а био је
члан Ресавске библиотеке, хумнитарног друштва „Ресавско сироче“ и Соколског
друштва. У свом одељењу организовао је Подмладак Црвеног крста са 42 члана.
71
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ИАЈ, Ф 197, Уписница бр. 36. Школске 1930/31. године у Свилајнцу су постојала следећа
друштва: Певачко друштво „Поклич“ , Соколско друштво, Друштво „Св. Јелене“ , Хумано
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Школске 1931/32. године Светолик М итровић био је члан и секретар
Ресавске библиотеке и секретар хуманитарног друштва Ресавско сироче, и
Управник житарске задруге. Радио је и у Му шкој занатској школи. 72 Славка
Чолаковић, која је од 14. октобра 1931. године водила женско одељење трећег
разреда, била је члан Соколског друштва у Свилајнцу и члан Пододбора Цр веног
73

крста. У њеном одељењу 30 ученица су биле чланице Сокола. Загорка Вицановић
исте школске године била је члан Ресавске библиотеке и Пододбора Црвеног крста.
У свом одељењу основала је Под младак Цр веног крста у коме је било уписано 26
ученика. Ђорђе Вицановић био је члан и књижничар Ресавске библиотеке,
благајник пододбора резервних официра и члан управе Соколског друштва. Радио
је и у Му шкој занатској школи.
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Школске 1932/33. године, Загорка Вицановић била је члан Пододбора
Црвеног крста, Соколског удружења и Ресавске библиотеке. У њеном одељењу
било је много чланова Подмлатка Цр веног крста. Исте школске године М илан
М арковић, који је тада вр шио дужност управитеља школе, био је секретар
Пододбора Црвеног крста и члан Соколског удружења, Ресавске библиотеке и
Пододбора резервних војних старешина. И у његовом одељењу било је пуно
чланова Пододбора Црвеног крстa. Исте школске године Живота М иливојевић био
је члан Ресавске библиотеке, управе одбора за подизање споменика Стевану
Синђелићу и Соколског у дружења. У свом одељењу основао је Подмладак Црвеног
крста. Радио је и у Му шкој занатској школи, у школи Трговачке омладине, а радио
је и као секретар у Занатској задрузи. М иодраг Васић основао је Подмладак
Црвеног крста у свом одељењу, а био је члан Соколског друштва, Пододбора
Црвеног кр ста и Удружења резервних официра. Славка Чапаковић у свом одељењу
фор мирала је Подмладак Цр веног крста, а била је члан Ресавске библиотеке,
75

Соколског друштва и Пододбора Црвеног крста.

друштво „Ресавско сироче“ , Женска занатска школа, Омладинска занатска школа, Паорска
задруга, Задруга за пољопривредни кредит, Спортско друштво „Синђелић“, Школско
спортско друштво „Југовић“ и Дом народног здравља са школском поликлиником.
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Школске 1933/34. године Живота М иливојевић био је члан Ресавске
библиотеке, члан управе за подизање дома Краља Александра, члан Јадранске
страже, управе Соколског друштва. Радио је у Занатској школи и у школи
Трговачке омладине, а као секретар и у Занатској задрузи. И у његовом одељењу
трећег разреда било је пуно чланова Подмлатка Цр веног крста.76 Исте школске
године Миодраг Васић био је члан Пододбора Црвеног крста, Соколског удружења,
Јадранске страже, Удружења резервних војних старешина. Такође и у његовом
77

одељењу било је пуно чланова Подмлатка Црвеног крста. Ђорђе Вицановић био је
члан Пододбора Црвеног крста, начелник Соколског удружења, члан Ресавске
библиотеке, благајник удружења резервних официра. У свом одељењу организовао
је Подмладак Цр веног крста. Радио је и у Занатској школи и Гимназ ији у
Свилајнцу. Надежда М итровић формирла је Подмладак Црвеног крста у свом
разреду, а била је члан Соколског друштва, Јадранске страже и Пододбора Црвеног
крста. Радила је и у Женској занатској школи. Загорка Вицановић у свом одељењу
фор мирала је Пододбор Црвеног крста, а имала је и чланове Соколског друштва.
Била је члан управе Соколског друштва, Ресавске библиотеке и Пододбора Црвеног
крста. Светолик Митровић формирао је Подмладак Црвеног крста у свом одељењу,
а био је члан Соколског друштва и Јадранске страже. Радио је као секретар хуманог
друштва „Ресавско сироче“ и Ресавске библиотеке и у мушкој и женској занатској
школи.
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Школске 1935/1936. године М иодраг Васић, учитељ женског одељења првог
разреда, био је члан Соколског друштва, Цр веног крста, Ресавске библиотеке,
друштва Сироче и удружења резервних официра. У свом одељењу имао је 12
чланова Подмлатка Цр веног крста. Живота Миливојевић, учитељ мушког одељења
првог разреда био је заменик старешине Соколског друштва, члан Ресавске
библиотеке, Цр веног крста, пчеларске подружнице, Јадранске страже, стрељачке
дружине и члан управе Народног дома. У свом одељењу имао је 26 чланова
Подмлатка Црвеног крста. Загорка Вицановић, учитељица женског одељења другог
разреда била је члан Цр веног крста, Соколског друштва и Ресавске библиотеке. У
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свом одељењу имала је 12

чланова

Подмлатка Цр веног крста. Калина

М илутиновић, учитељица мушког одељења другог разреда била је члан Цр веног
крста и Соколског друштва. У свом одељењу имала је 19 чланова Подмлатка
Црвеног крста. Надежда М итровић, учитељица женског одељења трећег разреда
била је члан Цр веног крста, Соколског друштва и Јадранске страже. У свом
одељењу имала је 20 чланова Подмлатка Цр веног крста. Радосав М илутиновић,
учитељ мушког одељења трећег разреда био је секретар у Соколском друштву,
члан одсека за сеоске соколске чете, Цр веног крста, Ресавске библиотеке и
секретар Подмлатка Црвеног крста. У свом одељењу имао је 28 чланова Подмлатка
Црвеног крста. Радмила М арковић, учитељица женског одељења четвр тог разреда
била је члан друштва Црвеног крста, Соколског друштва и женске подружнице. У
свом одељењу имала је 25 чланова Подмлатка Цр веног крста. Ђорђе Вицановић,
учитељ мушког одељења четвртог разреда био је члан друштва Црвеног крста,
Соколског

друштва, удружења резервних оф ицира, Ресавске библиотеке,

стрељачке дружине и друштва „Ресавско сироче“. У свом одељењу имао је 23
79

члана Подмлатка Црвеног крста.

Школске 1936/37. године Загорка Вицановић била је члан Цр веног крста,
Соколског друштва, „Књег иње Зорке“ и Ресавске библиотеке. У свом одељењу
организовала је Подмладак Цр веног крста са 18 чланова и Јадранске страже са 8
чланова. Радмила М арковић била је члан Цр веног крста, Соколског друштва и
Женске подружнице. У свом одељењу имала је 18 чланица Подмлатка Цр веног
крста и 8 чланица Јадранске страже. М иодраг Васић био је члан Соколског
друштва, Црвеног крста, секретар Ресавске библиотеке, благајник Фонда
сиромашних ђака, секретар Подмлатка Цр веног крста и пододбора резервних
официра. У свом одељењу организовао је Подмладак Црвеног крста са 12 чланица,
Соколског друштва са 13 чланица и Јадранске страже са једним чланом. Живота
М иливојевић био је члан Соколског друштва, Црвеног крста, Ресавске библиотеке,
Управе народног дома, Пчеларске подружнице и секретар месног здравственог
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одсека. У свом одељењу организовао је Подмладак Црвеног крста са 24 члана,
Јадранске страже са 18 чланова и Соколског друштва са 20 чланова. Калина
М илутиновић била је члан Цр веног крста, друштва „Књегиња Зорка“ и Соколског
друштва. У свом одељењу имала је 10 чланова Подмлатка Црвеног крста, 5 чланова
Јадранске страже и 23 члана Соколског друштва. Ђорђе Вицановић био је четни
референт Соколског друштва, члан ватрогасне чете, члан пододбора резервних
официра, члан стрељачке дружине и Ресавске библиотеке. У свом одељењу имао је
11 чланица Подмлатка Црвеног крста, 16 чланица Соколског друштва и 14 чланица
Јадранске страже. М илана Савић је била члан женске подружнице, друштва
„Књег иња Зорка“, Црвеног крста и Соколског друштва. У свом одељењу имала је
19 чланова Подмлатка Цр веног крста, 14 чланова Јадранске страже и 25 чланова
Соколског друштва. Надежда Митровић била је члан Соколског друштва и Црвеног
крста. У свом одељењу имала је 10 чланица Подмлатка Црвеног крста и 10 чланица
Соколског друштва. .
На крају школске 1937/1938. године у женском одељењу првог разреда код
учитељице Надежде М итровић било је 12 чланова Цр веног крста и 3 члана
Јадранске страже. Сама учитељица била је члан Цр веног крста и Соколског
друштва у Свилајнцу; У мешовитом одељењу истог разреда 20 ученика су били
чланови Цр веног крста, а 6 Јадранске страже. Учитељица М илана Савић била је
члан Цр веног крста, Соколског друштва, Књегиње Зорке и женске подружнице. У
женском одељењу другог разреда 28 ученица је било укљу чено у рад Црвеног крста
и 6 у Јадранској стражи. Учитељица Радмила М арковић била је члан Цр веног
крста, Соколског друштва, друштва „Књег иња Зорка“ и женске подружнице. У
мушком одељењу другог разреда са којима је радила Загорка Вицановић 18
ученика је било активно у Цр веном крсту и 5 у Јадранској стражи. Учитељица је
била члан Цр веног крста, друштва „Књег иња Зорка“ и Соколског друштва. У
женском одељењу трећег разреда 14 ученица је било актив но у Црвеном крсту, а 7
у Јадранској стражи. Учитељ М иодраг Васић био је члан Цр веног крста, Соколског
друштва, Ресавске библиотеке и удружења резервних официра и ратника. У

доприносио раду Занатске школе, Трговачке омладинске школе, Занатске задруге, Ресавске
библиотеке, Соколског друштва и друштва за подизање дома Стеван Синђелић
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мушком одељењу истог разреда 28 ученика било је укључено у рад Црвеног крста,
16 у Јадранској стражи и у Соколском друштву 20 ученика. Учитељ Живота
М иливојевић био је члан Цр веног крста, старешина у Соколском друштву, члан
управе Ресавске библиотеке и народног дома Краља Александра. Ученице женског
одељења четвр тог разреда такође су биле активне у раду Црвеног крста са 20
чланова, Јадранске страже са 8 и Соколског друштва са 16 чланова. Учитељ Ђорђе
Вицановић био је активан у Црвеном крсту, Соколском друштву и Ресавској
библиотеци. У мушком одељењу четвр тог разреда 13 ученика је радило у Црвеном
крсту, 12 у Јадранској стражи и 8 у Соколском друштву. Учитељица Калина
М илутиновић била је члан Црвеног крста, Соколског друштва и друштва „Књег иња
80

Зорка“.

Следеће 1938/39. године Живота М иливојевић радио је у Соколском
друштву, Ресавској библиотеци, Народном дому, Црвеном крсту, Стрељачкој
подружници и у Занатској школи као благајник. М иодраг Васић радио је у
Подмлатку Црвеног крста као председник, Ресавској библиотеци, удружењу
Резервних официра, Чиновничко-кредитној задрузи, Стрељачкој дружини и Фонду
сиромашних ђака као благајник. Ђорђе Вицановић радио је као подначелник
Соколског друштва, као благајник Удружења резервних официра, у Фонду
сиромашних ђака, Чиновничко-кредитној задрузи и Црвеном крсту. М илана Савић
била је члан Цр веног крста, док Надежда М итровић, Радмила М арковић и Надежда
Васић нису биле укљу чене у рад појединих организација.
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Ученици другог разреда у костимима у представи „12 месеци“ са
учитељима Светоликом Митровићем, лево и Живојином Миливојевићем, десно
*
Пр и школи је постојала школска и ђачка књижница. У школској 1924/1925.
години у свим школама у срезу било је 1157 књига, а у ђачким 570 књига. Исте
године у свилајначкој школи било је 105 књига које су користили наставници и 58
у ђачкој књижници. Током 1926. године наставничка књижница имала је 144
књига, а ђачка 76 књига. Следеће године у наставничкој књижници било је 161, а у
ђачкој исти број, односно 76 књига. Школске 1929/1930. године у наставничкој
књижници било је 268 књига, а у ђачкој 83. Следеће године број књига у ђачкој
књижници остао је исти, али је зато повећан број књига у наставничкој књижници
на 312.

Буџет
За школску 1919/1920. годину предложени буџет износио је 35.535 динара и
34 пара. За 1919. годину примљено је 26.083 динара, а у следећој 1920. години,

33

требало је исплатити још 9.452 динара. 81 За 1920/1921. годину било је предвиђено
18.150 динара, али до почетка школске године школи није ништа било исплаћено.
У 1925. години за рад школе је било потребно 77.065 динара. У тој години школи је
предато само 74.080 динара.82 Следеће школске 1926/1927. године за рад школе
било је планирано 66.062 динара, и цела сума је током 1926. године предата школи.
Пр ема извештају школског надзорника школски буџет је планиран у износу од
55.810 динара. Исте године општински буџет је требало да износи 1.397.354
динара. Пошто је у општински буџет прикупљено само 282.462 динара, школи је у
83

1927. години предато 12.050 динара.

Буџет за 1929. годину износио је 69.274

динара. Школа је добила 50.045 динара. У 1930. години школски буџет је планиран
да износи 55.132 динара, а школи је предато 41.200 динара. За следећу годину било
је предвиђено 55.719 динара. У току 1931. године исплаћено је само 27.589
динара.

84

За школску 1936/1937. годину предлог буџета је износио 52.400 динара.
Највећи део од 33.600 динара био је предвиђен за станарине и плате служитеља.
Осим тога, средства су била намењена и з а оправку зграде, набавку огрева,
одржавање чистоће, набавке и одржавање школског намештаја и учила, за
канцеларијски материјал,

набавку

књига, Просветног гласника и других

педагошких листова, за школску прославу и екскурзије, набавку уџбеника и
школског прибора за сиромашне ђаке и набавку књига за награду ђацима.

85

Буџет за наредну 1938/39. годину предвиђен је да износи 60.850 динара. За
плате служитеља 16.800 динара, станарина за учитеље 19.200 динара, награда за
управитеља 1.200 динара, оправка и кречење згр аде 2.000 динара, огрев и
осветљење 8.000 динара, одржавање чистоће и дизинфекција 2.000 динара, набавка
и одржавање школског намештја 5.000 динара, набавка и одржавање учила 1.000
динара, канцеларијски материјал 1.200 динара, набавка књига за књижницу 300
81

АЈ, 66, 3063.
АЈ, 66, 3063. Свилајнац је 1925. године имао 1.107 домова, 1.296 пореских глава и 4.457
становника. Општински буџет је планиран у висини од 1.278.889 динара а остварено је
1.146.566 динара.
83
АЈ, 66, 1313. Године 1926. Свилајнац је имао 1103 домова, и 5352 становника.
Општински буџет износио је 1.424.993 динара, а оставрен је са 1.200.302 динара.
84
АЈ, 66, 3063. Општински буџет у 1923. години био је планиран у висини од
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динара, претплата за листове 350 динара, за школске прославе и екскурзије 600
динара, набавка уџбеника за сиромашне ђаке 2.000 динара и набавка књига за
награду ђацима 1.200 динара. 86
За школску 1939/1940. годину било је предвиђено нешто мање од 60.000
динара. У односу на раније године, повећан је део за набавку уџбеника за
сиромашне ђаке и књига за награђивање ученика.
За школску 1940/1941. годину буџет је износио 71.100 динара: за оправку и
кречење школских згр ада 3.000 динара, огрев и осветљење 10.000 динара,
одржавање чистоће 3.000 динара, набавка школског намештаја 8.000 динара,
набавка учила 2.000 динара, канцеларијски материјал 1.000 динара, попуњавање
школске књижнице 500 динара, претплата за листоме 400 динара, издаци за
школске прославе и екскурзије 600 динара, набавка уџбеника за сиромашне ђаке
87

3.000 динара, набавка књига за награђивање одличних ђ ака 2.000 динара.

Ваншколске активности

Сваке године у току фебруара месеца давани су парастоси добротворима
Фонда сиромашних ученика. На служби у цркви присуствовали су сви наставници
са сиромашним ученицима, а парастосу на гробљу присуствовали су само
наставници. Пр иликом сахрана и парастоса великим добротворима присуствовали
су наставници са ученицима, а када се радило о малим добротворима и
утемељивачима, присуствовали су делегирани настав ници без ђака. Послужење на
парастосима је било скромно и дељено је углавном сиромашним ђацима.
*
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М арта 1925. године прикупљан је новац и приређен свечани фр анцуски
школски дан, као прилог подизања споменика захвалности српског народа
Француској.

*
У оквиру обележавања Видовдана, сваке године прикупљана су средства за
народно просвећивање од наставника и ђака, као и од грађана. Том приликом се
говор ило о значају Видовдана, изводила државна химна и од стране ученика
рецитоване песме. Нарочито је била успешна прослава годишњице Косовске битке
1939. године. Те године за народно просвећивање прикупљено је укупно 280
динара.
По препоруци школског надзорника Видовдан 1939. године прослављен је
свечаније и извршено је прикупљање прилога за народно просвећивање. Пр ослава
је одржана у школи с програмом:
1. Радмила М арковић одржала је предавање о значају Видовдана;
2. изведена је државна химна од стране ученика трећег разреда;
3. Изведене су по две пригодне рецитације из сваког одељења.
Пр илози од ученика прикупљни су дан пре прославе, а од грађана на дан
прославе. Од у ченика мушког одељења првог р азреда прикупљено је 40 динара, од
ученица женског одељења првог р азреда 27,50 динара, мешовитог одељења другог
разреда 35 динара, женског одељења другог разреда 15 динара, мешовитог
одељења трећег разреда 24 динара, мушког одељења трећег разреда 53 динара,
мушког одељења четвр тог разреда 17,50 динара. Укупно од ученика и грађана
прикупљено је 280 динара и 50 пара. За ова средства купљене су књиге за ђачку
88
књижницу. Следеће школске године од ђака је прикупљено више од 250 динара, и

то од мушког одељења првог р азреда 28 динара, женског одељења првог р азреда 39
динара, мушког одељења другог разреда 67 динара, мешовитог одељења другог
разреда 20 динара, мешовитог одељења трећег разреда 21,50 динара, женског
одељења трећег разреда 16 динара, мушког одељења четвртог разреда 33,50 динара
и мешовитог одељења четвртог разреда 26 динара. Половина од ове суме предата је
88
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школском надзорнику, а остатак је употребљен за куповину књига за ђачку
књижницу.89
*
Сваке године школа је организовала прославу Св. Саве са богатим
програмом који су изводили ученици школе. Пр ослава Светог Саве увек је била
обележена на свечан начин уз присуство свих ученика, наставника и грађана. Сваке
године пре подне у школи је вршено водо-освећење и резање славског колача,
држани поздравни говор и управитеља школе, извођене су државна химна и химна
Светом Сави и подношени су извештаји о стању Фонда сиромашних ученика. У
оквиру преподневне прославе увек су извођене рецитације и кратки комади од
стране ученика. За присуство поподневном обележавању наплаћивала се карта од 7
динара за чланове породице и 10 динара за самце. Тада су се примали и
добровољни прилози. Госте, како пре подне тако и после подне дочекивали су
управитељ школе и наставници. Сви учитељи са својим ђацима вр шили су
украшавање школе.
*
У школи је сваке године обележавана и Врбица. Том приликом обезбеђивана
је одећа за већи број ученика. У оквиру обележавања певан је тропар општеје
90

воскросебије, који је са ђацима припремао школски вероучитељ.

*
Такође сваке године организована је забава у част прославе Подмлатка
Црвеног крста основне школе. Повремено су организоване приредбе Црвеног
крста, са којих су новчани прилози поклањани Фонду за сиромашне ученике.
Пор ед организације Цр веног крста у школи, ученицима је помоћ пружала и месна
организација Цр веног крста у Свилајнцу. Почетком 1936. године Друштво Црвеног
крста Свилајнца организовало је исхрану ђака са села.
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Свако одељење је имало обавезу да учествује у прослави, тако што је свако
одељење давало по два ученика за рецитовање, док су ученици четвртог разреда
89
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певали државну химну, а ученици трећег и четвр тог разреда припремали су по
један позор ишни комад. 92

Соколско друштво основне школе 1932. г одине
٭

Сваке године, углавном крајем јуна, организоване су изложбе ђачких
радова. У једној учионици излагани су женски ручни радови, а у другој учионици
цртежи и рељефи.
*
Током 1938. године, по наређењу бана Моравске бановине, организовано је
школско позориште. За организовање овог позоришта била је задужена Калина
М илутиновић. Са начином организовања и рада позоришта она се упознала у
93
дечијем позоришта у Београду. У школи је постојао и школски музеј, али је радио

нередовно.
*
Школски шумски расадник, је по наређењу бана М оравске бановине,
основан почетком 1938. године, и радио је у сарадњи са месним расадником.
91
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Моравски гласник, бр. 138, 14. април 1935.
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Захваљу јући раду школског расадника, школски вр т је био добро уређен и засађен
воћним садницама. Такође по наређењу бана М оравске бановине све школе су
морале да засаде вође у школским двориштима, и то највише са орахом. Ова акција
је спроведена од стране учитеља и ученика трећег и четвр тог разреда и у сарадњи
са бановинским расадником. Садња воћака је обављена 4. априла. Том приликом
М иодраг Васић одржао је предавање о потреби пошумљавања и засађивања воћака.
*
У 1940. години организовано је неколико предавања која су се односила на
војне активности. Говор ило се о ваздухопловству , бојним отровима, средствима за
бомбардовање, о изазивању пожара, о гас маскама. Исте године одржана је недеља
Ју гословенске уније за заштиту деце. У оквиру тога одржано је предавање ђачким
родитељима са темом Детету се мора прво помоћи у случају велике несреће. На
предавању је прикупљан прилог у корист Југословенске уније, а током јуна су
одржани концерти, са којих су прилози такође били упућени Ју гословенској
унији.

94

Повремено су организоване екскурзије или излети, и то углавном у ближој
околини.

( Фотографије су својина Завичајног одељења Ресавске библиотеке у
Свилајнцу)
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Закључак: Захваљу јући коришћењу необјављене грађе, осветљен је рад
школе између два рата, и на тај начин осветљене су многобројне активности, како
ове просветне и васпитне установе, тако и саме вароши. Пор ед статистичких
података о ђацима, изнети су многобројни подаци о њиховим школским и
ваншколским активностима. Велики број података осветлио је рад настав ника, који
је био изузетно значајан. Били су водећи чланови свих школа, хуманитарних,
националних, војних и државних установа и организација у Свилајнцу. Својим
радом извршили су велики и свеобухватни утицај на Свилајнац и околину.

Conclusion
Thanks to the usage of unpublished documents, the work of schools between two
wars was explained, and also many activities of this pedagogical and educational
institution and the town itselt. In addition to statistic information on pupils, many facts
about their school and extracurricular activities were presented. M any documents showed
the work of teachers, which was wery significant. They were the leading members of all
schools, humanitarian, national, military and state institutions and organizations in
Svilajnac. They had an enormous and broad influence on Svilajnac.
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